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Zdrowych i radosnych 

Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości 

życzą

 dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Łącku 

Józef Strączek

wraz z pracownikami

Nasz łącki Klub Seniora mimo pandemii działa 
wciąż aktywnie. Panie i Panowie z wielkim zaan-
gażowaniem przygotowywali się do Internetowego 
Konkursu Palm Wielkanocnych ogłoszonego przez 
Gminny Ośrodek Kultury, a oto efekty ich pracy. 
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INFORMACJE Z URZĘDU GMINY ŁĄCKO
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 
z nowym ciągnikiem!

Pod koniec stycznia do siedziby 
Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Łącku dostarczony został 

nowy ciągnik marki TYM z osprzętem. 
Dzięki bogatemu wyposażeniu dodat-
kowemu, m.in. ładowacza czołowego, 
pojazd będzie mógł być wykorzystany 
do wykonywania prac należących do 
zadań własnych gminy.

Zakup ciągnika został sfinansowany 
z funduszy europejskich w ramach pro-
jektu pn. Budowa Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych 
w miejscowości Jazowsko, który realizuje 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. 
Całkowita kwota dofinansowania projek-
tu wynosi 1 650 218,78 zł, z czego koszt 
zakupu ciągnika wyniósł 243 540 zł.

Wójt Jan Dziedzina jednym z ekspertów wspomagających 
ministra turystyki!

Pod koniec stycznia w siedzibie Mi-
nisterstwa Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii wicepremier Jarosław Go-

win powołał Radę Ekspertów do spraw 
Turystyki. Miło nam poinformować, że 
wśród nominowanych 20 ekspertów 
znalazł się Wójt naszej gminy Jan Dzie-
dzina, który został powołany by współ-
tworzyć organ pomocniczy ministra 
właściwego do spraw turystyki. 

Jest to ogromne wyróżnienie i do-
cenienie pracy i działań nakierowanych 
na rozwój turystyki, jakie od lat są bli-
skie naszemu Wójtowi, który podczas 
sprawowania swojej funkcji włodarza 
Gminy Łącko dąży do poszerzenia ofer-
ty turystycznej naszego regionu i nie 
tylko. Każdy, kto obserwuje życie naszej 
gminy, może zauważyć jak duże zmiany 
zaszły w ostatnim czasie w tym obsza-
rze, na który łącki samorząd kładzie tak 
duży nacisk, by wzbogacać i poszerzać 
ofertę turystyczną związaną z naszym 
terenem. Inwestycje jakie zostały prze-
prowadzone w ostatnich latach cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem 

mieszkańców i turystów. Jako uatrak-
cyjnienie naszej lokalnej oferty można 
wspomnieć chociażby utworzony nad 
Dunajcem w Łącku teren rekreacyjny 
z placem zabaw, pumptrackiem, wia-
tami z grillowiskiem, boiskami do gier 
czy ścieżkami rowerowymi, które na te-
renie naszej gminy liczą łącznie już ok. 
19 km, co w następstwie przyczyniło się 
do otwarcia dwóch wypożyczalni rowe-
rów w Łącku i w Jazowsku. Ponadto, 
aktualnie trwa budowa wieży wido-
kowej na Górze Modyń, która niewąt-
pliwie stanie się jednym z najchętniej 
odwiedzanych obiektów turystycznych 
w naszej gminie. W czerwcu ubiegłe-
go roku w Łącku podpisane zostało 
porozumienie w sprawie Klastra Tu-
rystycznego Sądecki Szlak Kulturowy 
„KNOSSOS PÓŁNOCY”, który zakłada 
rozwinięcie rynku usług turystyki hi-
storycznej i kulturowej oraz dołożenie 
wszelkich starań, by szlak ten prężnie 
się rozwijał i w ten sposób rozwijała się 
unikalna marka regionalna. Nie można 
przy tym nie wspomnieć również o Gó-

rze Zyndrama w Maszkowicach, której 
mamy nadzieję niebawem poświęcić 
osobny artykuł.

Rada, do której powołany został Wójt 
Jan Dziedzina będzie miała za zadanie 
opiniowanie i formułowanie stanowisk 
dotyczących propozycji systemowych 
rozwiązań w turystyce, a także opinio-
wanie i przedstawianie propozycji ini-
cjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki. 
Ponadto, w jej zakres będzie wchodziło 
inicjowanie działań na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju turystyki, konkuren-
cyjności oferty polskiej branży na rynku 
międzynarodowym oraz tworzenia inno-
wacyjnych produktów turystycznych. 

W skład tego organu powołanych 
zostało dwadzieścioro naukowców, 
działaczy, samorządowców i przedsię-
biorców turystycznych, którzy będą 
tworzyć Radę Ekspertów ds. Turysty-
ki przy wiceministrze odpowiedzial-
nym w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 
i Technologii za turystykę - Andrzeju 
Gut-Mostowym. Członkowie rady będą 
pracować społecznie.

Rada Gminy Łącko podjęła kolejną uchwałę o zwolnieniu 
z podatku od nieruchomości przedsiębiorców w związku 
z sytuacją covidową.

Podczas sesji, która odbyła się 29 
stycznia br. Rada Gminy Łąc-
ko przyjęła uchwałę w sprawie 

zwolnienia z podatku od nierucho-

mości grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorsze-
niu w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicz-

nych z powodu COVID-19. Zwolnienie 
dotyczy podatku od nieruchomości 
za grunty, budynki i budowle związa-
ne z prowadzeniem działalności go-
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spodarczej wykonywanej przez tych 
przedsiębiorców, których płynność 
finansowa przez sytuację covidową 
uległa pogorszeniu. Zwolnienie doty-
czy podatku należnego za styczeń, luty 
i marzec 2021 roku. Uchwała obowią-
zuje do 31 marca 2021 r. Podobnie jak 
w ub. roku samorząd Gminy Łącko 
poszedł dalej niż dopuszcza ustawo-
dawca. Oprócz kategorii działalności 
wymienionych przez ustawodawcę 
rozwiązanie przyjęte wspomnianą 
uchwałą przez Radę Gminy Łącko, 

daje możliwość skorzystania z wyżej 
wymienionego zwolnienia wszystkim 
przedsiębiorcom, którzy wykażą po-
gorszenie swojej płynności finansowej 
o co najmniej 50% w związku z pono-
szeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych będących następ-
stwem panującej pandemii (porów-
nanie danych finansowych z miesiąca 
stycznia 2021 roku i miesiąca stycznia 
2020 roku).

Samorząd Gminy Łącko przywią-
zuje dużą wagę do roli jaką pełnią 

nasi przedsiębiorcy. Swoją działal-
nością wpływają w bardzo istotny 
sposób na społeczność naszej gminy. 
Tworząc miejsca pracy i generując 
podatki stanowią o potencjale gospo-
darczym naszego regionu. Rozumie-
jąc tę rolę i trudną sytuację w jakiej 
wielu z nich się znalazło na skutek 
trwającej pandemii, samorząd naszej 
gminy podjął decyzję o powtórzeniu 
zwolnienia z podatku zastosowanego 
w ubiegłym roku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jazowsku z nowym wozem 
bojowym!

W niedzielę 7 lutego 2021 r. 
odbyło się oficjalne przekaza-
nie samochodu pożarniczego 

GBA 2,4/16 Mercedes Atego 1528 dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazow-
sku. W uroczystości brali udział przed-
stawiciele Starostwa Powiatowego, 
Wójt Gminy Łącko, przedstawiciele 
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łącku 
oraz zaproszeni goście, którzy wspiera-
li Zarząd OSP w Jazowsku.

Wydarzenie to uświetnił robiący 
wrażenie przejazd kolumny samocho-
dowej pojazdów pożarniczych z Jedno-
stek OSP z terenu naszej gminy.

Należy podkreślić, że jest to pierw-
szy samochód pożarniczy na terenie 
powiatu nowosądeckiego, który został 
wprowadzony do podziału bojowego 
z wymaganą opinią techniczną CNBOP.

Gmina Łącko na zakup wozu dla 
OSP Jazowsko przeznaczyła 113 000 zł 
z budżetu gminy.

Strażacy Ochotnicy przeszli kurs kwalifikowanej pierwszej 
pomocy

W ostatni weekend lute-
go Strażacy Ochotnicy 
z jednostek z terenu na-

szej Gminy odbyli kurs kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy, który 
zakończył się egzaminem z tego 
zakresu. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy ukończe-
nia kursu z wynikiem pozytyw-
nym i życzymy, by dzięki nabytym 
umiejętnościom w jak najlepszy 
sposób przyczyniali się do bezpie-
czeństwa naszych Mieszkańców 
i nie tylko.
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Gmina Łącko podpisała dwie kolejne umowy związane z budową 
Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

W ramach projektu wykonano zadanie mające na 
celu dostosowanie obiektów/szkół, w których reali-
zowany jest projekt „Szkoły na 6 w gminie Łącko” 

do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakupiono schodołazy oraz wózki inwalidzkie do szkół 

podstawowych w Zarzeczu, Kiczni i Zagorzynie, Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku oraz do-
stosowano pomieszczenie toalety w Szkole Podstawowej 
w Maszkowicach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czar-
nym Potoku.

Ogólna wartość poniesionych wydatków wyniosła 87 
804,78 PLN w tym:

- zakup schodołazów i wózków inwalidzkich: 48 949,99 
PLN (finansowanie w całości ze środków Unii Europejskiej 
i Budżetu Państwa)

-  dostosowanie toalet: 38 854,79 PLN (finansowanie 
w całości ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa)

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu było 
wykonanie prac polegających na przystosowaniu pomieszczeń/
sal lekcyjnych do potrzeb tworzonych pracowni informatyczno-
-językowych w szkołach podstawowych w Szczereżu, Zabrzeży 
i Zarzeczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy.

Zakres prac obejmował: budowę sieci LAN i elektrycznej, 
malowanie pomieszczeń, montaż rolet okiennych oraz kli-
matyzatorów.

Ogólna wartość poniesionych wydatków wyniosła 100 
344,34 PLN w tym:

 - 88 195,22 PLN (finansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej i Budżetu Państwa)

 - 12 149,12 PLN (finansowanie ze środków Gminy Łącko).

W połowie lutego Gmina Łąc-
ko podpisała drugą umowę 
dotyczącą budowy Centrum 

Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku. 
Tym razem zakres robót obejmuje wy-
konanie elewacji CKiEM. Najkorzyst-
niejszą ofertę, na kwotę nieco ponad 
548 tys. zł złożył wykonawca pierw-
szego etapu budowy Centrum Kultu-
ry- Firma Budowlana „GURGUL” Piotr 
Gurgul z siedzibą w Limanowej.

Kolejna umowa związana z budową 
tego obiektu została zawarta począt-
kiem marca. Tym razem podpisany 
dokument dotyczy montażu stolarki 
okiennej i drzwiowej. Spośród 7 zło-
żonych ofert w drodze przetargu nie-
ograniczonego wyłoniono wykonawcę 
zadania - Przedsiębiorstwo Robót Bu-
dowlanych i Transportowych „CECHI-
NI” Stanisław i Józef Cechini Spółka 
Jawna z siedzibą w Krynicy-Zdroju.

Wartość najkorzystniejszej oferty 
wyniosła 2 238 114 zł. 

Zgodnie z zapisami umowy stolarka 
zewnętrzna ma zostać zamontowana do 
końca sierpnia 2021 r., natomiast ter-
min na montaż stolarki wewnętrznej 
zaplanowano na koniec czerwca 2022 r.

Jest to już przedostatnia umowa 
jaka została podpisana w związku z re-
alizacją tej inwestycji. Gmina Łącko 

jest w trakcie prowadzenia postępo-
wania przetargowego na ostatni etap 
budowy CKiEM jakim jest wykonanie 
robót budowlanych wykończeniowych 
i instalacji.

Pomimo niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych oraz wahania 
temperatur cały czas trwają roboty 
związane z wykonaniem stanu surowe-
go obiektu.

Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie prac 
adaptacyjnych pomieszczeń/sal przeznaczonych na tworzone pracownie informatyczno-
językowe w szkołach realizujących projekt „Szkoły na 6 w gminie Łącko”
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Niebawem ruszy budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Maszkowicach

5 marca Gmina Łącko podpisa-
ła umowę na budowę budynku 
sali gimnastycznej z zapleczem 

oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi 
i przewiązką przy Szkole Podstawowej 
w Maszkowicach. Wykonawcą inwesty-
cji wyłonionym w drodze przetargu nie-
ograniczonego został Zakład Usługowy 
Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Pie-
truszka Marcin, z siedzibą w Brzeznej.

Wartość podpisanej umowy opiewa 
na kwotę nieco ponad 3,2 mln złotych, 
a termin zakończenia prac przypada na 
31 maja 2022 r.

Realizacja tego zadania jest możli-
wa dzięki pozyskanemu dofinansowa-
niu z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Programu integracji społeczności 
romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Na łąckim rynku stanęło wielkie serce
na plastikowe nakrętki!

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Łącku zamontował na łąckim 
rynku wielkie serce na plastiko-

we nakrętki.
Jest to nie tylko proekologiczna ak-

cja, ale przede wszystkim inicjatywa 
wspierająca pomoc najbardziej potrze-
bującym. Do pojemnika można wrzu-
cać plastikowe nakrętki po napojach, 
mleku, kawie, jogurtach, szamponach 
czy chemii gospodarczej.

Serce na nakrętki zostało sfinan-
sowany ze środków własnych Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Łącku.

O przeznaczeniu pomocy w kolej-
nych miesiącach, informacje będą uka-
zywać się na bieżąco.

W pierwszej kolejności pomoc zo-
stanie skierowana do Dawidka Cebuli, 
przedszkolaka z Maszkowic, z przezna-
czeniem na jego rehabilitację. 

Wizytacja Marszałka Małopolski w Gminie Łącko

11 stycznia w naszej gminie gościł 
Marszałek Województwa Mało-
polskiego – Pan Witold Kozłow-

ski. Celem jego wizyty było nie tylko 
spotkanie się z Wójtem Janem Dzie-
dziną i omówienie spraw bieżących, ale 
także wizytacja po większych gminnych 
inwestycjach, które zostały niedawno 
wykonane bądź aktualnie są prowa-
dzone prace z nimi związane, a których 
realizacja jest możliwa dzięki środkom 
pozyskanym właśnie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskie-
go. Jak już niejednokrotnie zaznaczali-
śmy, Gmina Łącko na przestrzeni kilku 
ostatnich lat jest jednym z największych 
beneficjentów środków unijnych z obec-
nej perspektywy finansowej, dzięki któ-
rym prowadzony jest ogrom inwestycji 
i przedsięwzięć służących naszej lokal-
nej społeczności i nie tylko.
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Pan Marszałek nie krył uznania co 
do skuteczności łąckiego samorządu 
w sięganiu po środki zewnętrzne oraz 
co do ilości prowadzonych projektów 
w naszej gminie.

Jak mówił Pan Marszałek „Ostat-
nie dwa lata, to czas intensywnych 
działań i realizacji licznych przedsię-
wzięć, które zmieniły wiele gmin nie 
do poznania. Z myślą o mieszkań-
cach, szereg zadań przeprowadzono 
także w Łącku, Łabowej i Korzennej. 
Efekty realizacji tych projektów są 
imponujące. Nie byłoby to jednak 
możliwe, gdyby nie ogromne wspar-
cie pochodzące ze środków unijnych. 
Z optymizmem patrzę w przyszłość 
i liczę na dalszą dobrą współpra-
cę z lokalnymi samorządami, tak by 
prężnie się rozwijały, a Małopolanom 
żyło się coraz lepiej w ich małych oj-
czyznach”.

Pan Marszałek wraz z Wójtem 
oraz Zastępcą Wójta udali się m. in. 
do nowej oczyszczalni ścieków w Łąc-
ku, Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Łącku, na 
plac budowy Centrum Kultury i Edu-
kacji Muzycznej oraz na zmoderni-
zowany kompleks boisk sportowych 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Łącku.

 Zdjęcia: Biuro Prasowe UMWM

Otwarto kapsułę czasu znalezioną podczas remontu dachu 
łąckiego kościoła

W połowie listopada 2020 r. 
rozpoczęły się prace remon-
towe związane ze zmianą 

pokrycia dachowego kościoła parafial-
nego w Łącku. Pracownicy firmy wy-
konującej tę inwestycję natknęli się na 
niecodzienny przedmiot, a mianowicie 
na kapsułę czasu. Zawartość i datowa-
nie tej kapsuły do dnia dzisiejszego były 
nieznane, gdyż jej szczelne zamknięcie 
nie pozwalało na zapoznanie się z za-
wartością tajemniczego przedmiotu.

W połowie stycznia natomiast, 
w obecności przedstawicieli Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
i wielu osób zaangażowanych w to 
przedsięwzięcie odbyło się uroczyste 
otwarcie tejże kapsuły.

Zgromadzeni goście w napięciu 
i zaciekawieniu oczekiwali na moment 
otwarcia i poznanie przekazu pozosta-
wionego przez łąckich przodków dla 
kolejnych pokoleń.

Jak się okazało, miedziana tuba 
skrywała kilka monet z różnych okresów 
historii, przy czym najstarsza moneta 
pochodziła z 1800 roku, a najmłodsza 
z roku 1929. Ponadto, wewnątrz znaj-

dowały się również trzy listy sporządzo-
ne prawdopodobnie przez ówczesnych 
proboszczów parafii Łącko. Stan doku-
mentów pozwolił na odczytanie jedynie 
fragmentów listów, jednak teraz trafią 
one do rekonstrukcji, by w jak najlep-
szym stopniu możliwe było zapoznanie 
się z ich treścią. Najstarszy list jest da-
towany na 1879 rok, drugi z rękopisów 
pochodzi z roku 1893, natomiast ostatni 
z listów spisany został w 1933 r. przez 
ks. Józefa Puta i jest to również data za-
mknięcia owej kapsuły czasu.

W wydarzeniu tym wzięło udział 
wielu gości, na czele z Panią Małgorzatą 
Mordarską-Duda – Zastępcą Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie, a zarazem Regionalnym 
Konserwatorem Przyrody, ks. Czesła-
wem Noworolnikiem – Proboszczem 
Parafii Łącko, ks. Prałatem Józefem 
Trzópkiem, Panem Pawłem Dybcem 
– Zastępcą Wójta Gminy Łącko, kon-
serwatorami zabytków, przedstawicie-
lami Rady Parafialnej, pracownikami 
RDOŚ-u, a także przedstawicielami 
firmy prowadzącej wymianę dachu łąc-
kiego kościoła.
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Wymiana pokrycia dachowego ko-
ścioła parafialnego w Łącku jest współ-
finansowana przez Regionalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska w Krakowie 
- Regionalnego Konserwatora Przyrody 
w związku z projektem pn. „Ochrona 
zagrożonych gatunków i siedlisk chro-
nionych w ramach sieci Natura 2000 
w Małopolsce”.

Kolejne 2,5 mln zł dofinansowania dla Gminy Łącko!

12 stycznia w Starostwie Powia-
towym w Nowym Sączu miało 
miejsce uroczyste wręczenie 

symbolicznych czeków pochodzących 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Starostwo, jak i gminy z po-
wiatu nowosądeckiego z rąk Wicewo-
jewody Małopolskiego Józefa Leśniaka 
otrzymały dokument gwarantujący 
przyznanie środków finansowych na 
wybraną inwestycję. W imieniu Gmi-
ny Łącko promesę na kwotę 2,5 mln zł 
odebrał Zastępca Wójta Paweł Dybiec, 
a pieniądze te, zostaną przeznaczone 
na budowę Centrum Kultury i Edukacji 
Muzycznej w Łącku.

W uroczystości uczestniczyli rów-
nież posłowie Anna Paluch, Wiesław 
Janczyk oraz Patryk Wicher, a gospo-
darzem spotkania był starosta nowo-
sądecki Marek Kwiatkowski, który 
w imieniu starostwa również odebrał 
promesę z rąk wicewojewody.

Zdjęcie: Maria Olszowska – Staro-
stwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 przeprowadzony zostanie 
Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021
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Już od 1 kwietnia!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! 

Od kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań?
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:
• samospis internetowy, odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie
 internetowej spis.gov.pl;

• infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;
• rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni;
• osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

NSP 2021 – czego będą dotyczyć pytania:
• charakterystyki demograficznej;
• aktywności ekonomicznej;
• poziomu wykształcenia;
• niepełnosprawności;
• migracji wewnątrz kraju i poza granice;
• przynależności etniczno-kulturowej;
• gospodarstwa domowego i rodziny;
• zasobów mieszkaniowych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest na stronie spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-
w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/.

Obowiązek ustawowy
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
(Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.).

Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach 
określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.). 

Obowiązkowy 
samospis 

internetowy

wejdź na 
spis.gov.pl

i wypełnij formularz

zadzwoń na infolinię pod numer 
22 279 99 99 lub spodziewaj się 

kontaktu ze strony rachmistrza spisowego
 

Jeśli nie możesz 
spisać się 

samodzielnie

Od 15 marca będzie działać specjalna infolinia 
pod nr tel.: 22 279 99 99 dla osób, które chcą uzyskać więcej informacji 

na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
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W okresie świątecznym zorga-
nizowany został Kiermasz 
Świąteczny, który już trady-

cyjnie cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem zarówno wśród wystawców jak 
i kupujących. Odbył się on w nakaza-
nym reżimie sanitarnym. Oczy cieszyły 
kolorowe ozdoby, stroiki, pięknie pach-
niały ciasta i pierniki, wszystkie znalazły 
nowych nabywców. Wielką radością dla 
najmłodszych było spotkanie ze św. Mi-
kołajem, a także możliwość zapozowa-
nia w „anielskiej” makiecie.

W trakcie kiermaszu odbyło się 
również podsumowanie Rodzinnego 
Konkursu „Szopka Betlejemska” i wrę-
czenie nagród dla uczestników.

Jury w składzie:
1. Magdalena Leszko – plastyk, 

przewodnicząca jury
2. Józef Tokarz – artysta ludowy
3. Józef Strączek – dyrektor GOK
4. Bernadetta Wąchała-Gawełek – 

instruktor GOK
 po obejrzeniu 30 szopek gminy 

Łącko, postanowiło przyznać:
1) nagrody główne (dyplom, na-

groda rzeczowa, nagroda fi-
nansowa) za całokształt pracy 
– wykonanie ręczne, technika, 
dbałość o szczegóły:
- Tomasz, Grzegorz i Artur 

Kulig z Rodzicami z Łącka
- Łucja i Antoni Jawor z Mamą 

Marleną z Kadczy
- Rodzina Jobów z Obidzy

2) wyróżnienie specjalne (dyplom, 
nagroda rzeczowa, nagroda fi-
nansowa) za kompozycję i cie-
kawą formę wykonania szopki:

Informacje kulturalne, czyli co się działo
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku

- Dawid Klag z Mamą Moniką 
z Łącka

- rodzina Siutych z Zagorzyna
- Julia, Emilia i Radosław 

Chwast z Rodzicami z Masz-
kowic

- Nadia i Lilianna Liber z Ro-
dzicami z Łącka

- Karol Babik z Rodzicami 
z Maszkowic

3) wyróżnienie specjalne (dyplom, 
nagroda rzeczowa, nagroda fi-
nansowa) za precyzyjne własno-
ręczne wykonanie postaci:
- Anita i Karol Tokarczyk 

z Rodzicami z Czernca
- Jan Zając z Rodzicami z Kad-

czy
- Aleksander i Wiktoria Woj-

tas z pomocą p. Kingi Cicho-
szewskiej z Kadczy

- Szymon i Przemysław Caba-
ła z Rodzicami z Brzyny

4) wyróżnienie specjalne (dyplom, 
nagroda rzeczowa, nagroda fi-
nansowa) za kreatywność:
- Michał Zając z Rodzicami 

z Kadczy
- Francesco Espinal-Tokarz 

z Rodzicami z Brzyny
 5) wszystkie pozostałe szopki 

otrzymały równorzędne wyróż-
nienia (dyplom, nagroda rze-
czowa, nagroda finansowa) za 
wkład pracy i prezentację swo-
ich artystycznych dokonań:
- Emilia i Patryk Potoczek 

z Rodzicami z Jazowska
- Wiktor Duda z Rodzicami 

z Łącka

- Marlena Kulig z Rodzicami 
z Czernca

- Fabian Psonak z Rodzicami 
z Jazowska

- Amelia i Xavier Janc z Ro-
dzicami z Zabrzeży

- Martyna i Oliver Kozik z Ro-
dzicami ze Szczereża

- Milena Klimek z Rodzicami 
z Łazów Brzyńskich

- Konrad Wójcik z Rodzicami 
z Maszkowic

- Damian Stec z Rodzicami 
z Zagorzyna

- Filip i Jakub Szlęk z Rodzi-
cami z Zarzecza

- Antonina, Jarosław i Jakub 
Dąbrowscy z Czernca
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- Jadwiga Rams z Rodziną 
z Łącka

- Oliwia Mikołajczyk z Rodzi-
cami z Czernca

- Alicja i Tomasz Obrzud z Ro-
dzicami z Maszkowic

- Julia Pierzchała z Rodzicami 
z Woli Kosnowej

- Piotr Cebula z Rodzicami 
z Maszkowic

Jury podkreśliło wysoki poziom 
konkursu, różnorodność technik i po-
mysłowość wykonawców, a także wiel-
kie zaangażowanie dzieci, jak również 
rodziców. Zachęca również do własno-
ręcznego wykonywania prac w całości, 
co nadaje szopkom dodatkowych walo-
rów artystycznych.

Nagrody zostały ufundowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.

Ze względu na zaostrzenia pan-
demiczne Orszak Trzech Króli został 
zorganizowany on-line. Zadaniem 
uczestników było zaprezentowanie się 
w królewskiej prezentacji lub też wysła-
nie nagranej przez siebie kolędy. 

Nagrody specjalne otrzymali: za 
prezentację kolędową - rodzeństwo 
Rompalskich, za królewskie przebranie 
i najciekawszą prezentację orszako-
wą - Karol Tokarczyk, Marlena i Bar-
tuś Kulig oraz Julka Pierzchała, Zuzia, 
Dominik, Bartek Pyrdoł, Wiktor i Filip 
Pawlik, a także Natalia Kyrcz i Alina Ba-
nach (za orszak, który zawędrował naj-
wyżej), zaś wyróżnienia: Lenka i Woj-
tuś Myjak, Katarzyna, Pola i Krzysztof 
Dąbrowscy, rodzina Klimków - za pre-
zentację, Patrycja Podobińska, Lenka 
i Wojtuś Myjak oraz Marlena Kulig 
i Julka Pierzchała - za kolędowanie.

O wszystkich działaniach Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Łącku moż-
na przeczytać na stronie internetowej 
(www.gok.lacko.pl), w kolejnych ar-
tykułach w Wiadomościach Łąckich 
oraz na fb. Właśnie tam odbywają się 
konkursy dla obserwujących nasz pro-
fil oraz piątkowy cykl „Nasi twórcy”, 
w którym prezentujemy sylwetki łąc-
kich artystów, umożliwiając poznanie 

ich dokonań twórczych, poszerzone 
w okresie przedświątecznym o Wiel-
kanocny Stragan Wirtualny, na którym 
prezentujemy uzdolnione osoby wyko-
nujące ozdoby związane ze Świętami 
Wielkanocnymi. 

Zachęcamy do obserwowania na-
szego FB i czynny udział w naszych 
działaniach, abyśmy zdrowo, szczęśli-
wie i szybko wrócili wszyscy do nor-
malności. 
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Już po raz siódmy w Szkole Podstawowej w Maszko-
wicach odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Gmi-
nie Łącko „Gmina Łącko – poznajmy ją bliżej” dla 

uczniów klas IV – VIII. W tym roku przybrał on trochę 
inną formę, a mianowicie prezentacji multimedialnej pt. 
„Zaproś gości do swojej miejscowości”. Organizatorami 
konkursu byli: p. Joanna Koza, p. Beata Wąchała, p. Da-
riusz Bielak. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele 
szkół Gminy Łącko. Patronat nad konkursem objęli: Sta-
rosta Nowosądecki – Marek Kwiatkowski i Wójt Gminy 
Łącko – Jan Dziedzina. 

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o gminie, 
w której mieszkamy, ukazanie elementów i cech środowi-
ska lokalnego, poznanie historii i miejsc związanych z hi-
storią swojej miejscowości, poznanie sylwetek ciekawych 
ludzi związanych z życiem poszczególnych wsi. Komisja 
konkursowa w składzie: Józef Strączek – przewodniczący, 
Bernadetta Wąchała-Gawełek, Elżbieta Majerska, Dariusz 
Bielak, po obejrzeniu prezentacji multimedialnych wyłoni-

Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych 25 marca 2021r. 
zorganizowany został w Szkole 

Podstawowej w Maszkowicach kon-
kurs plastyczny na jajko wielkanocne. 
Był on adresowany do uczniów klas 0. 
Celem jego było: rozbudzanie zaintere-
sowania symboliką i tradycjami Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, roz-
wijanie pomysłowości i wyobraźni 
dziecięcej; kształtowanie wrażliwości 
estetycznej; promowanie aktywności 
twórczej dzieci. Przygotowane jajka 
mają szczególną wartość, gdyż zostały 
wykonane własnoręcznie przez dzie-
ci, każde z nich jest jedyne w swoim 

Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko „Gmina 
Łącko – poznajmy ją bliżej” 
pn.  „Zaproś gości do swojej miejscowości”

ła najlepszych uczestników. W czołówce znalazły się nastę-
pujące osoby:

I miejsce – Karolina Cabała SP Maszkowice
II miejsce – Emilia Majkrzak SP Kicznia
III miejsce – Damian Basiaga SP Obidza
Wyróżnienie – Jakub Łatka SP Szczereż
Podsumowanie konkursu odbyło się w formie on-line 

i udostępnione zostało w postaci filmu. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dy-

plomy ufundowane przez: Starostwo Powiatowe – p. Marka 
Kwiatkowskiego, Wójta Gminy Łącko – p. Jana Dziedzinę, 
Przewodniczącą Rady Gminy Łącko – p. Bernadettę Wącha-
łę-Gawełek, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Łącko – p. 
Elżbietę Majerską, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku – p. 
Józefa Strączka, Firmę „Owoc Łącki”, Firmę FAKRO i Firmę 
EIFAM.

Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów. Mamy nadzieję, że spotkamy 
się znów za rok. 

 organizatorzy konkursu

Szkolny Konkurs na Jajko Wielkanocne
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Gminny Ośrodek Kultury w Łącku przystępuje do re-
alizacji zadania grantowego pn. Zachowanie dzie-
dzictwa lokalnego i tożsamości regionalnej poprzez 

zakup wyposażenia do Izby Regionalnej w Łącku, na które 
otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków EFRROW otrzy-
manych w ramach projektu grantowego pt. „Zachowanie 
dziedzictwa lokalnego na obszarze działania Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu” w ramach 
Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonany system 
wystawienniczy do naszej Izby Regionalnej obejmujący 
m.in. gabloty, regały, witryny.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego i tożsamości 
regionalnej poprzez zakup wyposażenia do Izby 
Regionalnej w Łącku

rodzaju i niepowtarzalne. Wybór naj-
piękniejszych prac był bardzo trudny, 
zwycięzcami zostali:

I miejsce: Kacper Poparda – grupa 
5-latków, Hubert Kałuziński – grupa 
6-latków

II miejsce: Bartosz Lizoń– grupa 
5-latków, Paulina Piksa – grupa 6-lat-
ków

III miejsce: Wiktor Podobiński – 
grupa 6-latków

Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy!!!

29 finał WOŚP w Łącku

Tegoroczny 29. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
odbywał się pod hasłem „Finał 

z głową”, a zbiórka była prowadzona 
na rzecz laryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy. Sztab zlokalizowa-
ny był w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Łącku, a w terenie kwestowało 25 
wolontariuszy. 

Mimo pandemicznego czasu udało 
nam się zebrać 26.289,11 zł, z czego 
w ramach kwesty i sprzedaży gadże-
tów WOŚP 24.379,61 zł, e-skarbon-
ka 780,00 zł, aukcje allegro 1.129,50 
zł. To naprawdę imponująca kwota 
biorąc pod uwagę pandemiczne oko-
liczności. Dziękujemy tym, którzy 
zdecydowali się na zakup unikato-
wych gadżetów WOŚP bezpośrednio 
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w sztabie, osiągnęliśmy z tego kwotę 
3800 zł! 

Nasz finał rozpoczęliśmy od „mor-
sowania na śniadanie” na Szczawie, 
w trakcie którego grupa zaprzyjaźnio-
nych morsów promowała również te-
goroczną zbiórkę i wsparła ją kwotą 
588,52 zł. Nasi wolontariusze od rana 
kwestowali w różnych miejscach nie tyl-
ko gminy Łącko, ale również w Ochotni-
cy Górnej. Po południu w Łącku odbył 
się Kiermasz WOŚPowy, prezentacja sa-
mochodu gaśniczego i sprzętu bojowe-
go OSP Łącko, a także Parkowisko, czyli 
WOŚP i jedź w którym można było wes-
przeć działania naszego sztabu nie wy-
siadając z samochodu. Przez cały dzień 
finału na fb sztabu pojawiały się filmiki 
z nagraniami wykonawców młodszych 
i starszych (wystąpili: Ilona Tomasiak, 
Dominik Dziedzic, Piotrek Ciapała oraz 
Zespół Regionalny „Górale Łąccy”), 
a także fotorelacje z naszej zbiórki.

Oj działo się! A najważniejsze, że 
udowodniliśmy wspólnie, że mimo 
pandemii potrafimy być razem i poma-
gać. Wszystkim darczyńcom, wspiera-
jącym, kwestującym, występującym, 
pomagającym nam w jakikolwiek spo-
sób – serdecznie dziękujemy. Do zoba-
czenia za rok!

(b.g.)
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„Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan 
nie będzie umiał” – idąc tropem tego 
polskiego przysłowia można stwier-
dzić, że wiedza i umiejętności, które 
zdobywa każdy człowiek w czasie dzie-
ciństwa pozostają na całe życie. Dlate-
go ważne jest, aby w młodości nabrać 
odpowiednich cech charakteru, gdyż 
one kształtują postawy na całe życie. 
To dzieciństwo oraz lata młodzieńcze 
są okresem odkrywania zainteresowań, 
talentów, wyławiania perełek i oczywi-
ście edukacji, dzięki której zdobyta lub 
nie zdobyta wiedza odciska piętno na 
późniejszym życiu każdego człowieka. 
Bardzo dobrze wpisuje się w to rów-
nież inne przysłowie mówiące, że czym 
skorupka za młodu nasiąknie, tym na 
starość trąci. Można tu jeszcze oczy-
wiście zacytować słowa hetmana Jana 
Zamoyskiego, założyciela Akademii 
Zamojskiej, który pisał: ,,Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie”. 

Jak wiadomo nasz szeroko pojęty 
region to kopalnia przeróżnych talen-
tów, o czym świadczy bardzo bogaty 
dorobek twórczy, zawarty w rękodzie-
le, malarstwie, poezji, muzyce, czy 
rzeźbie. To ogrom ludzi „pozytywnie 
zakręconych”, mających swoje pasje, 
zamiłowania, przez które sławią na-
szą łącka ziemię. Bardzo mocny ak-
cent stanowi muzyka reprezentowana 
przez szeroki wachlarz, począwszy od 
muzyków ludowych po profesjonal-
nych grających w różnego rodzaju ze-
społach, orkiestrach małych, średnich 
i dużych. Wszystko to wynika z tradycji 
i głębokiego zakorzenienia się muzyki 
w naszym regionie od pokoleń. Insty-
tucje, placówki oświatowe na terenie 
naszej gminy prowadzą szeroko zakro-
joną działalność promującą muzykę, 
kształcąc i rozwijając muzyczne talen-
ty, przygotowując do dalszej edukacji.

Jedną z form muzycznej pracy 
u podstaw są zajęcia prowadzone z ma-
luchami w przedszkolach i szkołach 
podstawowych w najmłodszych kla-
sach począwszy od klas ,,0’’. Współ-
praca pomiędzy wymienionymi pla-
cówkami, a Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Łącku polega na organizo-
waniu spotkań pod nazwą „Wszystko 
gra”, podczas których prezentowane 
są instrumenty muzyczne, podstawo-
we pojęcia muzyczne, nauka piosenek, 
mini konkursy o tematyce muzycznej. 
W ostatnim okresie z powodu pan-
demii jest to bardzo utrudnione, ale 

„Wszystko gra” – czyli o zajęciach muzycznych 
w placówkach oświatowych

jako że przedszkola i najmłodsze kla-
sy szkół podstawowych funkcjonują, 
toteż była możliwa organizacja dwóch 
takich spotkań w miesiącu lutym oraz 
marcu br. w Przedszkolu w Jazowsku 
oraz w Szkole Podstawowej w Maszko-
wicach. 

Spotkania oczywiście odbyły się 
w reżimie sanitarnym z zachowaniem 
wszystkich wytycznych dotyczących 
bezpieczeństwa uczestników. Jak za-
wsze zajęcia cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, a co najważniejsze 
wiele dzieci, które w nich uczestniczyły 
otrzymało propozycję nauki w Ognisku 
Muzycznym działającym przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Łącku. 

  Marek Lipień 
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„A my gramy... od 1947 roku” – 
Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto 
w Łącku – projekt pod taką nazwą zło-
żony przez stowarzyszenie Amatorski 
ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej uzyskał 
wsparcie finansowe z budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego w ramach pro-
gramu „Małopolskie Orkiestry Dęte” 
oraz budżetu Gminy Łącko. W ramach 

„A my gramy... od 1947 roku” – Orkiestra Dęta  
im. Tadeusza Moryto w Łącku

realizacji zadania został sfinansowa-
ny zakup instrumentu tuby B dla po-
trzeb naszej orkiestry, a także nagrany 
krótki film pokazujący jej działalność, 
który jest zamieszczony w internecie. 
Całkowity koszt zakupu instrumentu 
wraz z futerałem wyniósł 9.900,00 zł.

(b.g.)

Włączając się w obchody Roku 
Stanisława Lema Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Łącku 

zorganizowała w styczniu konkurs pla-
styczny „Robot mój przyjaciel”. Głów-
nymi celami konkursu były: promocja 
czytania; promowanie książek i czytel-
nictwa przy pomocy prac plastycznych, 
rozwijanie umiejętności twórczych dzie-
ci. Uczestnikami konkursu były dzieci 
z terenu Gminy Łącko, które startowały 
w dwóch kategoriach wiekowych: 

Kategoria I  – kl. 0 – III
Kategoria II – kl. IV – VIII

Warunkiem udziału w konkursie 
było wykonanie pracy plastycznej do-
wolną techniką o treści zgodnej z te-
matem konkursu i przesłanie zdjęcia 
drogą mailową na adres biblioteki.

Jury w składzie:
1. Urszula Ciesielka – kierownik 

ZŚŚ, przewodnicząca jury

Wyniki konkursu „Robot mój przyjaciel”
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2. Katarzyna Gromala – kierownik 
GBP, członek jury

3. Maria Najduch – pracownik 
GBP, członek jury

4. Aneta Mikołajczyk-Kurzeja – 
pracownik GBP, członek jury

5. Barbara Szczepaniak – pracow-
nik GBP, członek jury

Po obejrzeniu 55 prac konkurso-
wych wyłoniła następujących zwycięz-
ców:

W kategorii klas 0 – III:
I miejsce – Filip Mróz oraz Natalia 

Grońska
II miejsce – Wiktor Duda
III miejsce – Mikołaj Stawiarski 

oraz Milena i Emil Cabała
Wyróżnienie – Krystian Kozieński

W kategorii klas IV – VIII:
I miejsce – Piotr Mróz
II miejsce – Anita Tokarczyk
III miejsce – Justyna Kołodziej oraz 

Magdalena Grońska

Jury podkreśliło wysoki poziom 
konkursu, ogromne zaangażowanie 
uczestników, dbałość o szczegóły, róż-
norodność technik i pomysłowość.

O szczegółach odbioru dyplomów 
i nagród rzeczowych wszyscy uczestni-
cy zostaną poinformowani mailowo.

SERDECZNIE GRATULUJEMY 
WSZYSTKIM LAUREATOM !!!

                                                                                                                          
Katarzyna Gromala

W dzisiejszych  czasach trud-
ności przeżywają wszystkie 
dziedziny życia, w tym rów-

nież działalność bibliotek została moc-
no ograniczona ze względu na niemoż-
ność organizowania spotkań z dziećmi, 
imprez czytelniczych czy spotkań au-
torskich. Dlatego podejmujemy różno-
rakie działania, aby zachęcić do czytel-

Filia Gminnej Biblioteki  w Jazowsku
zachęca do czytania w dobie pandemii!

nictwa.  W czasie ferii zimowych Filia 
w Jazowsku przygotowała dla dzieci 
i zamieściła na facebooku i stronie in-
ternetowej  tutoriale pokazujące jak 
wykonać samodzielnie zakładkę do 
książki oraz maskę karnawałową. Filia 
w Jazowsku zaproponowała  także dla 
czytelników  zabawę „Biorę w ciemno”. 
Dla niezdecydowanych przygotowane 
zostały paczki tematyczne. W każdej 
paczce znajdowało się kilka książek 
treściowo zgodnych z hasłem wypisa-
nym na etykietce np. „Historie małżeń-
skie”, „Kryminał dobry na wszystko” 
itp. Oprócz tego każdy zestaw dla do-
rosłych zawierał zakładki a dla dzieci – 
kolorowanki!. Na stronie internetowej 
przedstawiamy również zestawienia 
książek tematycznie podobnych, któ-
re można rezerwować telefonicznie. 
Z wszystkimi tymi działaniami wy-

chodzimy naprzeciwko czytelnikowi 
i zachęcamy do korzystania z bogatych 
zbiorów Biblioteki. 

Maria Najduch
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Myślę, że w czasie, gdy doskwie-
ra nam ograniczenie kontak-
tów, kiedy cierpimy z powodu 

braku dostępu do rozrywki i kultury bę-
dącej źródłem pozytywnych bodźców, 
artykuł dedykowany seniorom z Gminy 
Łącko może być miłą odmianą. 

Klub Seniora powstał w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” 
na lata 2015- 2020. Głównym jego ce-
lem jest organizowanie czasu wolnego 
i umożliwianie nawiązywania kontak-
tów towarzyskich oraz ich podtrzymy-
wanie. Niestety w 2020 roku nasze 
spotkania w Klubie były dość mocno 
ograniczone przez pandemię. Część 
zaplanowanych wydarzeń nie odbyła 
się, jak np. Gminny Dzień Seniora, 
zabawa Andrzejkowa, wyjazd na Targi 
Seniora do Krakowa, a część zmieniła 
swoją formę. Zamiast spotkania Wigi-
lijnego, Seniorzy otrzymali paczki ze 
słodyczami i innymi artykułami spo-
żywczymi. Trzeba przyznać, że był to 
rok wyjątkowo dziwny, zupełnie inny 
od wcześniejszych. Bez przygotowa-
nia zostaliśmy wrzuceni do tej nowej 
rzeczywistości. Zgodnie z decyzją Wo-
jewody Małopolskiego z 26 listopa-
da 2020 r. zajęcia w Klubie Senior+ 
mogły być realizowane z wykorzysta-
niem metod i technik porozumienia 
się na odległość oraz w formie alter-
natywnych sposobów realizacji zajęć, 
prowadzonych poza siedzibą Klubu 
Seniora. Musieliśmy zreorganizować 
nasze działania i przenieść je w świat 
wirtualny. Pokonując bariery wielu 
ograniczeń, w tym  mentalnych, udało 
się. Na stronie Urzędu Gminy Łącko, 
w zakładce Ośrodka Pomocy Społecz-
nej (Klub Seniora), nieustannie od 
3 sierpnia 2020 roku trzy razy w ty-
godniu (w dni, które Klub był otwarty 
dla Seniorów) pojawiają się rozmaite 
artykuły, wywiady, ciekawostki, fil-
miki instruktażowe, wirtualne zwie-

Klub Seniora w Łącku – funkcjonujemy mimo 
ograniczeń
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dzanie różnych miejsc, ćwiczenia fizyczne, 
treningi pamięci, przepisy kulinarne, kon-
kursy i wiele innych informacji dostępnych 
dla każdego. Ponadto cały czas odbywają się 
zajęcia plastyczno-artystyczne poza siedzi-
bą Klubu, w domach Seniorów, gdzie chętne 
osoby otrzymują materiały do zajęć, filmik 
instruktażowy w sieci oraz wykonują piękne 
prace. W tym miejscu pragnę serdecznie po-
dziękować wszystkim osobom, które są zaan-
gażowane w ten rodzaj zajęć i zaprezentować 
dotychczas wykonane prace. 

Wszystko to nie zastąpi najważniejszego- 
kontaktu, uśmiechu, dobrego słowa, serdecznej 
rozmowy i najzwyklejszego wspólnego wypicia 
kawy. Mamy tę świadomość, dlatego z nadzieją 
patrzymy w przyszłość i czekamy na lepsze dni.

Karolina Gałysa

W roku szkolnym 2020/2021  
przedszkole w Obidzy we 
współpracy z Powiatową Sta-

cją Sanitarno Epidemiologiczną  przy-
stąpiło do programu edukacyjnego 
„Czyste powietrze wokół nas”. Celem 
programu było zmniejszenie naraże-
nia dzieci na bierne palenie, zwiększe-
nie wiedzy na temat skutków palenia 
papierosów, wykształcenie u dzieci 
świadomej umiejętności radzenia so-
bie w sytuacjach, w których inne osoby 
palą przy nich papierosy a także wzrost 
kompetencji rodziców w zakresie 
ochrony ich dzieci przed ekspozycją na 
dym tytoniowy.

Do programu przystąpiło łącznie 
21 dzieci wraz z rodzicami. Rodzicom 
została przekazana informacja o zało-
żeniach programu, otrzymali oni także 
list zawierający wskazówki jak wspie-
rać swoje dziecko i działania podejmo-
wane w przedszkolu.

W dniach 01.03.21–09.03.21 w na-
szej placówce został przeprowadzony 

Czyste powietrze wokół nas

cykl pięciu zajęć dydaktycznych o te-
matyce antynikotynowej dla dzieci 5 
i 6 letnich. Wycieczka – poszukiwanie 
źródeł dym, „Co i dlaczego dymi?”, 
„Jak się czuję kiedy dymi papieros?”, 
„Co się dzieje kiedy ludzie palą papie-
rosy?”, „Jak unikać dymu papieroso-
wego?”. Zwieńczeniem tych zajęć były 
prace plastyczne i plakaty wykonywane 
przez dzieci.

Realizując zajęcia dzieci obserwo-
wały źródła dymu podczas wycieczki, 
następnie przelały swoje spostrzeżenia 
na papier wykonując plakaty dotyczą-
ce źródeł dymu. Dzieci ozdabiały także 
postać Dinka, kolorowały kwiaty.

Realizując program spotkałam się 
z zadowoleniem dzieci, które bardzo 
chętnie uczestniczyły w proponowa-
nych zajęciach oraz z akceptacją ro-

dziców, którzy wspierali program. 
Generalnie rodzice uznają potrzebę 
realizacji tego typu zajęć i są zadowo-
leni, że przedszkole wychodzi z taką 
inicjatywą.

Małgorzata Mrówka SP Obidza
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Tradycyjnie uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łąc-
ku uczestniczą w spotkaniach au-

torskich organizowanych przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną.

Kilka lat temu mieliśmy przyjemność 
gościć u siebie w szkole panią Jadwi-
gę Marzec, autorkę, poetkę, pedagoga. 
Podczas prelekcji pani Jadwiga przed-
stawiła młodzieży swoją debiutancką 
książkę pt. „Niezwykły tydzień Frani”. 
Świat widziany oczami dziewięcioletniej 
dziewczynki, opisy Sądecczyzny, zwy-
czaje ludowe i folklor regionu przypadł  
do gustu czytelnikom biblioteki szkol-
nej. W swojej książce pani Jadwiga Ma-
rzec „przeniknęła” do świata dzieci, gdyż 
posłużyła się prostym i przyjaznym dla 
nich językiem. Tym sposobem zyskała  
szerokie grono  czytelników.

W styczniu 2020r. na zaproszenie 
Sądeckiej Biblioteki Publicznej im.  
J. Szujskiego w Nowym Sączu postano-
wiliśmy spróbować swoich możliwości 
literackich w Małopolskim Konkursie 
Literackim” Nowe przygody Frani”, 
którego współpomysłodawczynią stała 
się p. Jadwiga Marzec. Do konkursu 
zaproszeni zostali uczniowie klas IV – 
VI szkoły podstawowej.  

Grupa uczniów, pod opieką nauczy-
ciela polonisty, p. Renaty Dudy, przy-
gotowała praca literackie:
• „Wycieczka do schroniska górskie-

go” – Michał Koza
• „Frania na wycieczce w  Łącku” –

Jakub Tokarczyk
• „Górska przygoda Frani” – Gabriela 

Muszyńska

Spotkanie autorskie
organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną

• „Klasowa wycieczka Frani” – Kamil 
Kucharski

• „Niezwykła przygoda Frani” – Ma-
ria Matuła

• „Przygoda podczas spływu Dunaj-
cem” - Anna Tokarczyk

• „Wycieczka jak ze snu” – Natalia 
Jarek

• „Gdzie przeniosła się Frania” – Zu-
zanna Czepielik Nauczyciel biblio-
tekarz natomiast stał się koordyna-
torem przedsięwzięcia.

Książka p. Jadwigi Marzec „Nowe 
przygody Frani” została wydana i trafi-
ła do pierwszych czytelników! 

27 października 2020r. za pośred-
nictwem wideokonferencji wzięliśmy 
udział w transmisji na żywo, która 
była jednocześnie oficjalnym podsu-
mowaniem konkursu. W spotkaniu 
on-line z autorką „Nowych przygód 
Frani” uczestniczyli: laureaci, finaliści 
wraz z nauczycielami oraz pozostali 
uczestnicy konkursu. Jadwiga Marzec 
przedstawiła swoje refleksje po prze-
czytaniu nadesłanych prac, omówiła 
szczegółowo wątki, które wykorzystała 
w książce.

Podsumowane zostały  również 
osiągnięcia uczestników. 74 prace z po-
nad 20 szkół Małopolski zostały oce-
nione pod względem literackim przez 

powołane przez organizatora jury, któ-
remu przewodniczył W. Papaj. 

Wśród nagrodzonych znalazł się 
Kamil Kucharski, uczeń klasy IVb ZSP 
w Łącku. Ponadto,  niezależnie od roz-
strzygnięć jury, p. Jadwiga Marzec wy-
różniła osoby, których opowiadania sta-
ły się inspiracją i zostały wykorzystane 
w książce o nowych przygodach Frani. 
Wśród nazwisk wyróżnionych w książce 
zaistnieli kolejno nasi uczniowie: Nata-
lia Jarek, Michał Koza, Kamil Kucharski, 
Maria Matuła, Anna Tokarczyk i Jakub 
Tokarczyk. Oprócz nagród i dyplomów 
otrzymali oni też kolejne zaproszenie do 
udziału w spotkaniu w ramach projektu 
„ Dobry zwyczaj – pożyczaj” pod hono-
rowym  patronatem L. Handzla, Prezy-
denta Miasta Nowego Sącza. 

Kolejny raz autorka p.Jadwiga Ma-
rzec spotkała się z młodzieżą 5 stycznia 
2021r., by nawiązać do wydanego tek-
stu i podsumować akcję „Czytaj i pisz”, 
której zadaniem było zachęcić  m.in. do 
przeczytania książki i opisania swoich 
wrażeń w liście. 

Udział w tym długim i niezwykłym 
przedsięwzięciu sprawił, iż pozostaje 
w nas duma oraz satysfakcja z tego, 
czego można dokonać z młodzieżą 
nawet w trudnym czasie. Jesteśmy 
zbudowani postawą naszych uczniów 
i  tym, że „chciało im się chcieć”.
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19 lutego został rozstrzygnięty w naszym przedszkolu 
konkurs plastyczno-techniczny „Eko – techniko – ludek”, 
natomiast 16 marca gminny o tym samym tytule. Konkursy 
zostały zorganizowane w ramach realizacji przez przedszko-
le dwóch projektów: ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 
“Technikoludek” oraz projektu ekologicznego „Ekokultural-
ne przedszkole”.

Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu i wy-
konaniu przez dzieci  i rodziców postaci posiadającej ele-
menty technologii z materiałów ekologicznych  i surowców 
wtórnych.

Celem konkursów było:
• propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie 

świadomości ekologicznej i technologicznej wśród spo-
łeczności przedszkolnej, dzieci i rodziców,

• poznanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, wtórne 
ich wykorzystanie jako tworzywa artystycznego,

• rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
• rozwijanie zdolności plastycznych dzieci,
• stworzenie rodzicom możliwości integrowania się ze swo-

imi dziećmi poprzez wspólną rozmowę, pracę i zabawę,
• pogłębianie współpracy z rodzicami i innymi przedszko-

lami.

Konkursy ku wielkiej radości organizatorów cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.

W wewnątrzprzedszkolnym wzięło udział aż 53 przed-
szkolaków wraz z rodzicami. Prace zachwycały pomysło-
wością i różnorodnością, wybór tych najciekawszych i naj-
ładniejszych był bardzo trudny. Po burzliwych dyskusjach 
komisja w składzie: p. dyr. Barbara Stolarska, p. wicedyrek-
tor Anna Syktus, p. Ewa Majerska, p. Barbara Baziak wyło-
niła laureatów:

I miejsce:
Łucja Gałysa, Nadia Liber, Gabriela Kozieńska, Aleksan-

dra Rompalska
II miejsce
Dominik Pyrdoł, Antoni Kozieński, Artur Kulig, Izabela 

Rompalska
III miejsce
Eliza Ukleja, Amelia Rompalska, Karol Rompalski, 

Bartosz Subik

Wyróżnienia Specjalne:
Rita Zygadło, Jan Janczura, Dawid Faron, Joanna Dą-

„EKO-TECHNIKO-LUDEK” 
– konkurs plastyczno – techniczny zorganizowany przez 
Samorządowe Przedszkole nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Łącku

browska, Karolina Gondek, Kornelia Kołodziej, Emilia 
Ochoda, Zofia Berg, Jakub Michalik, Martyna Szczepaniak, 
Gabriel Krukowski.

Gminny konkurs ze względu na pandemię odbył się 
w wersji on-line – prace konkursowe były przesyłane w for-
mie zdjęć, z których powstała wystawa pokonkursowa. 
Wszystkie prace zostały zakodowane, a komisja w składzie: 
Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek – Przewodnicząca  Rady 
Gminy, Pani Anna Syktus – wicedyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Łącku, Pani Ewa Majerska oraz Pani Bar-
bara Baziak – Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łącku wyłoniła zwycięzców:

I miejsce
Aleksandra Rompalska – Samorządowe Przedszkole nr 1 

w Łącku
II miejsce
Wiktor Gancarczyk – Przedszkole Samorządowe 

w Jazowsku
Łucja Gałysa – Samorządowe Przedszkole nr 1 w Łącku
Gabriela Kozieńska – Samorządowe Przedszkole nr 1 

w Łącku
III miejsce
Tomasz Gromala – Niepubliczne Przedszkole „Smerfiki”
Cyprian Więcławek – Niepubliczne Przedszkole „Smerfiki”
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Wyróżnienia:
Nikola Gromala – Szkoła Podstawowa w Kiczni
Jasiu Klimek – Szkoła Podstawowa w Jazowsku
Wiktoria Miśtak – Szkoła Podstawowa w Maszkowicach
Alan Tokarczyk – Regionalne Przedszkole „Mały Baca” 

w Łącku
Nikodem Rams – Niepubliczne Przedszkole „Słowiczek” 

w Jazowsku
Edyta Hejmej – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czar-

nym Potoku
Wiktoria Sołtys – Samorządowe Przedszkole w Kadczy
Nadia Liber – Samorządowe Przedszkole nr 1 w Łącku
Milena Mrówka – Samorządowe Przedszkole w Łącku
Martyna Bieniek – Samorządowe Przedszkole w Łącku
Karolina Kołodziej – Przedszkole Samorządowe w Ja-

zowsku

Składamy serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy 
Łącko, Radzie Gminy w Łącku, Zakładowi Gospodarki Ko-
munalnej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Radzie Rodziców 
oraz Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku za 
ufundowanie nagród w konkursie.

Organizatorami konkursu były: p. Anna Pustułka, p. Ma-
ria Dąbrowska, p. Anna Muszyńska.

Laureatom jak również wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy kreatywności i życzymy dalszych sukcesów w twórczo-
ści plastycznej.
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Kosmiczne przygody 
przedszkolaków z Obidzy

Zerówka gotowa, dzieciaki w komplecie,

Rakieta do startu gotowa,

Już każdy zadowolony i do lotu gotowy.

Razem liczymy  TRZY, DWA, JEDEN, ZERO 
i nareszcie START.

Nieziemska przygoda, szybujemy pośród  gwiazd, 

Coraz wyżej , coraz wyżej, żegnamy Ziemię, Wenus oraz Mars.
        

Małgorzata Mrówka

Edukacja ekologiczna to kon-
kretne działania w środowisku 
i dla środowiska. Dzieci są peł-

nowartościowymi partnerami doro-
słych w walce o ochronę przyrody. 
W związku z tym uczniowie klas I-
-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łącku w ciągu dwóch lat uczestni-
czyli w realizacji innowacji programo-
wo-metodycznej „Rycerze przyrody 
i ekologii.”      Głównym celem prowa-
dzonych działań było uświadomienie 
uczniom, że zanieczyszczenie środo-
wiska naturalnego to realne niebezpie-
czeństwo, które wpływa negatywnie  
na funkcjonowanie człowieka. Działa-
nia podejmowane w trakcie realizacji 
innowacji miały wzmacniać w najmłod-
szych przeświadczenie, że to od nich za-
leży, czy następne pokolenia będą miały 
szansę korzystać z naturalnych zasobów 
środowiska,  w przystępny sposób przy-
bliżyć dzieciom świat przyrody, uświa-
domić, że są jej częścią oraz uwrażliwić  
na przejawy degradacji środowiska 
i rozwijać postawy proekologiczne.   

Zadania realizowane były systema-
tycznie, zgodnie z założeniami przyję-
tymi  w planie. Najmłodsi z ogromnym 

„RYCERZE PRZYRODY I EKOLOGII ‘’              
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zaangażowaniem zbierali plastikowe 
zakrętki, elektrośmieci czy makulaturę. 
Dużą atrakcją były warsztaty edukacyj-
ne w Ogrodach Doświadczeń w Kra-
kowie oraz poznawanie  praw fizyki 
i chemii demonstrowane przez anima-
torów z Małopolskiego Centrum Nauki 
„Cogiteon”. W ramach projektu ” Edu-
kacja Ekologiczna w zakresie gospo-
darki odpadami wśród dzieci z terenu 
Gminy Łącko” uczniowie brali udział 
w zajęciach dotyczących prawidłowej 
segregacji odpadów. Przeprowadzono 
wiele eksperymentów  i doświadczeń 
dotyczących wody i powietrza. Niezapo-
mniane wrażenia wywarły wycieczki do 

Pienińskiego i Gorczańskiego Parku Na-
rodowego. Dzieci miały możliwość po-
znania różnorodnych gatunków roślin 
i zwierząt, również tych zagrożonych 
wyginięciem oraz podziwiania pięknych 
krajobrazów. Odbyły się także ciekawe 
spotkania  z pracownikami Nadleśnic-
twa w Starym Sączu i  w Rytrze, w trak-
cie których poruszany był temat fauny 
i flory w lesie. Bardzo ważna jest ochro-
na pszczół, a temat ten pogłębiały dzieci 
podczas pobytu w Gospodarstwie Pa-
siecznym w Stróżach. Uczniowie wyka-
zali się ogromną kreatywnością tworząc 
zabawki, gadżety, modne stroje z odpa-
dów oraz przygotowując plakaty i gry 
o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. 
Prawidłowych postaw proekologicznych 
uczono się również podczas spotkań 
z przedstawicielami Empolu i pracow-
nikami Zakładu Komunalnego. Wkład 
w poszerzenie wiedzy ekologicznej  
i przyrodniczej miały również konkursy 
gminne i szkolne, plastyczne i eduka-
cyjne, akademie i happeningi z okazji 
Dnia Ziemi, powitania wiosny, akcje 
„Sprzątanie świata”, „Magiczne drzewo 
Słodziaków”, „Pusty tusz do paki wrzuć 
i dokarmiaj zwierzaki” oraz liczne wy-
cieczki do lasu, na łąkę, nad rzekę.

Realizacja innowacyjnego progra-
mu rozwinęła u uczniów   postawy pro-
ekologiczne, przybliżyła świat przyrody 
i uświadomiła,  że nawet mały człowiek  
jest jej integralną częścią. Wzbudziła też 
poczucie odpowiedzialności za swoje 
postępowanie i co najważniejsze przy-
pomniała, że o planetę Ziemię musimy 
wszyscy dbać, aby następne pokolenia 
mogły żyć w czystym otoczeniu i mia-
ły szansę podziwiać jej piękno. Dzięki   
zaangażowaniu i elementom zabawy, 
uczestnicy innowacji  mieli okazję  głę-
biej zastanowić się nad  codziennymi 
wyborami, a także przyswoić sobie cen-
ną wiedzę z zakresu ekologii i gospodar-
ki odpadami.  

Nauczyciele klas I-III
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Obidzy, poważnie traktują powyższe 
słowa. Niezależnie od obecnej sytuacji, która do najłatwiejszych nie nale-
ży, są gotowi do pomocy i… pomagają!

Szkolne Koło Wolontariatu, dzięki zaangażowaniu całej społeczności 
szkolnej, zdołało przeprowadzić kilka akcji charytatywnych w tym roku 
szkolnym. 

Jeszcze w okresie nauki stacjonarnej, wzięliśmy udział w Kredkobra-
niu, organizowanym przez krakowską Fundację Ignatianum. Celem akcji 
jest zbiórka artykułów szkolnych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży, 
mieszkających na Kresach. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wesprzeć 
nasze koleżanki i kolegów zza wschodniej granicy.

W czasie nauki zdalnej nie porzuciliśmy naszego zaangażowania 
w pomaganie. Zbieraliśmy nakrętki plastikowe, które docelowo służą 
w pozyskaniu funduszy na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasi Ucznio-
wie, przy wsparciu Rodziców, dostarczali zakrętki do wyznaczonych 
miejsc zbiórki. Spora część została przekazana dla Tobiasza, który ze 
względu na niepełnosprawność, potrzebuje rehabilitacji. Zakrętki zbie-
ramy nadal, tym razem również dla konkretnej osoby. Skąd wiemy, że 
możemy komuś pomóc? Wszyscy rozglądamy się bacznie dookoła i słu-
chamy ludzi. 

W lutym, jak zazwyczaj o tej porze roku, zorganizowaliśmy zbiórkę 
karmy dla zwierząt. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i chętnie za-
angażowali się w pomoc czworonogom. I tym razem wsparli nas Rodzi-
ce, którzy wraz ze swoimi dziećmi, dostarczyli karmę do Schroniska zor-
ganizowanego przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącku oraz do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Starym Sączu. Bardzo ucieszyły 
nas podziękowania, które otrzymaliśmy. Jeszcze mocniej utwierdzają nas 
one w przekonaniu, że trzeba pomagać.

Prowadzimy też akcję, która stanowi ukłon w kierunku naszej planety 
i jest wyrazem dbania o jej czystość. Prowadzimy zbiórkę zużytych baterii, 
które raz na jakiś czas są odwożone przez Uczniów z Rodzicami do miejsc, 
gdzie znajdują się przeznaczone na nie pojemniki. Te działania mają na 
celu zwrócenie młodym ludziom uwagi na to, że odpady takiego rodzaju 
muszą być umieszczane w odpowiednich miejscach.

Wszystkie akcje organizowane  i przeprowadzane są zgodnie z wytycz-
nymi, które obowiązują nas w tym szczególnym (choć nieszczególnie ła-
twym) czasie.

R. Kołodziej
W. Poręba

„Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy”    (J.W. Goethe)
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W lutym 2021 r. w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 im. prof. Kazi-
mierza Sosnowskiego 

w  Obidzy miało miejsce rozstrzy-
gnięcie V Gminnego Konkursu Pla-
stycznego i Literackiego. Z powodu 
pandemii tym razem nie spotkaliśmy 
się na podsumowaniu.

Celem tego konkursu jest budzenie 
wrażliwości na piękno Beskidów, Pie-
nin i Gorców, propagowanie aktywne-
go wypoczynku w górach, promowanie 
dokonań Patrona Szkoły,  Kazimierza 
Sosnowskiego, rozwijanie umiejętno-
ści polonistycznych oraz plastycznych, 
promowanie osiągnięć uczniów.  

Udział w tym konkursie wzięli 
uczniowie z ośmiu szkół  naszej gminy: 
Szkoły Podstawowej w Jazowsku, Szkoły 
Podstawowej w Szczereżu, Szkoły Pod-
stawowej w Obidzy,  Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Czarnym Potoku, 
Szkoły Podstawowej w Zabrzeży, Szkoły 
Podstawowej w Zarzeczu, Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w Łącku i Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Kadczy. 

W konkursie literackim klas IV – 
VIII  zgłoszono 16 wypracowań. Komi-
sja konkursowa w składzie: Pani Roza-
lia Grońska, Pani Edyta Mysior i Pani 
Dorota Bazielich sprawdziła prace i do-
konała wyboru. W kategorii kl. IV – VI  
I m. zdobyła Ilona Tomasiak (SP Obi-
dza), II m. Weronika Słowik (SP Obi-
dza) i  Zuzanna Piszczek (SP Kadcza), 
III m. Kozieński Konrad (SP Jazowsko). 
W kategorii kl. VII – VIII I m. zdobyła 
Aleksandra Ligas (SP Jazowsko), II m. 
Joanna Tokarz (SP Jazowsko), III m. 
Anna Tokarczyk (SP Obidza) i wyróż-
nienie Kinga Bochniarz (Czarny Potok).

 Z kolei do konkursu plastyczne-
go zgłoszono 32 prace. Komisja kon-
kursowa w składzie: Pani Małgorzata 
Gromala (Pałac Młodzieży w Nowym 
Sączu) oraz Pani Janina Koza (Szkoła 
Podstawowa w Jazowsku), przyznała 
następujące miejsca: I m. Julia Jarek 
(ZSP Łącko) oraz Milena Hejmej (ZSP 
Czarny Potok), II m. Wioletta Kucia 
(SP Zabrzeż) oraz Nikodem Tyrkiel (SP 
Szczereż), III m. Karolina Rabiańska 
(SP Zabrzeż ) oraz Dawid Klag (ZSP 
Łącko), wyróżnienia: Natalia Pyrdoł 
(SP Zarzecze), Maria Piksa (ZSP Czar-
ny Potok), Jerzy Pamula (SP Zarzecze), 
Kalina Szewczyk (ZSP Łącko), Alek-
sandra Malinowska (SP Szczereż), Pa-

„W ZNAJOMOŚCI WŁASNYCH GÓR
NIE DAJMY SIĘ UBIEC OBCYM…,

IDŹMY TAM, IDŹMY LICZNIE”.
                          Kazimierz Sosnowski

tryk Potoczek (SP Jazowsko), Krystian 
Błaszczyk (SP Szczereż), Jakub Kiklica 
(SP Obidza).

Cieszymy się, że w konkursie orga-
nizowanym przez naszą Szkołę bierze 
udział tak wielu uczestników. Mamy 
nadzieję, że jest to wyraz świadomości 
naszej Małej Ojczyzny, którą warto za-
chować dla następnych pokoleń. Niech 
wyrazem tego będzie fragment pracy 
laureatki konkursu, Ilony Tomasiak: 
„Mam ogromne szczęście, że  miesz-
kam w tak pięknej gminie. Codziennie 
mogę odwiedzać wspaniałe miejsca, 
zachwycać się ich walorami, podzi-
wiać widoki i poznawać ciekawych lu-

dzi. Najważniejsze, aby umieć docenić 
to, że żyjemy tu i teraz. Niezależnie 
od tego, gdzie rzuci nas los, pamiętać, 
gdzie są nasze korzenie, gdzie jest nasz 
dom i dokąd zawsze możemy wrócić.”

Zwycięzcom gratulujemy, a wszyst-
kim uczestnikom konkursu serdecznie 
dziękujemy.

Sponsorem konkursu jest Central-
ny Ośrodek Turystyki Górskiej w Kra-
kowie. Dziękujemy!

Anna Majerska, Edyta Mysior, 
Dorota Bazielich

II m. SP Szcz. N. Tyrkiel

III m. SP Zabrzeż K. Rabiańska

I m. ZSP Łącko J. Jarek

I m. ZSP CzP. M. Hejmej

II m. SP Zabrzeż W. Kucia

III m. ZSP Łącko D. Klag
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Za-
rzeczu, w ramach projektu „Być jak 
Ignacy” uczestniczyli w pasjonują-

cym Eko-spacerze. Niezwykła wędrówka 
po różnych środowiskach przyrodniczych, 
wiadomości o zagrożonych wyginięciem 
zwierzętach oraz działania, jakie należy 
podejmować, by zapobiec katastrofie eko-
logicznej - to tylko niektóre z atrakcji, ja-
kie im towarzyszyły. Dowiedzieli się m.in. 
że w lesie, górach, czy parkach, nie należy 
zaśmiecać środowiska, głośno hałasować 
bądź niszczyć tamtejszą przyrodę. Bo grozi 
to śmiertelnymi skutkami dla niektórych 
zwierząt i gatunków roślinności. Należy za 
to segregować śmieci, stosować się do za-
sad dla danego środowiska oraz regionu, 
szanować przyrodę. Ten spacer pomógł 
jeszcze bardziej zrozumieć im, jak ważny 
jest eko styl życia oraz pokazał, jakie dzia-
łania należy podejmować. By świat przyro-
dy przetrwał w nienaruszonym stanie. 

Projekt „Być jak Ignacy”
w Szkole Podstawowej w Zarzeczu

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji: https://view.ge-
nial.ly/60033fea9450fe0cfab81699   

Barbara Królczyk
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JAK OSZCZĘDZAĆ
KAŻDĄ KROPLE WODY
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13 lutego w hali widowiskowo-
-sportowej w Łącku odbyły się XXIX 
Halowe Strefowe Mistrzostwa PPN: 
Gorlice, Limanowa, Nowy Targ 
i Nowy Sącz. Rozgrywane były w pię-
ciu kategoriach wiekowych. Wśród 
uczestników znalazły się dwie drużyny 
Zyndrama Łącko.

W kategorii młodzików podopiecz-
ni trenera Jana Mrówki nie mieli sobie 
równych i pewnie z kompletem punk-
tów zakończyli swój udział w rywaliza-
cji, w pokonanym polu pozostawiając 
kolejno mistrzów podokręgów - pod-
halańskiego, limanowskiego i gorlic-
kiego! Królem strzelców i zarazem 
najlepszym piłkarzem zawodów został 
Szymek Talarczyk.

A oto wyniki i końcowa tabela kate-
gorii w  Młodzicy: 

ZYNDRAM - NIEDZICA 2 - 1
Bramki: Damian Biel, Szymon Ta-

larczyk

SOKÓŁ SŁOPNICE - ROPA 2 - 0

ZYNDRAM - ROPA 2 - 0
Bramki: Szymon Talarczyk, Jan 

Gurgul

SOKÓŁ SŁOPNICE - NIEDZICA 0 - 1

XXIX HALOWE  MISTRZOSTWA REGIONU 
„POŁUDNIE” Z UDZIAŁEM FINALISTÓW HALOWYCH MISTRZOSTW 
W  PODOKRĘGACH   PIŁKI NOŻNEJ – ŁĄCKO, 13.02. 2021

ZYNDRAM - SOKÓŁ SŁOPNICE 
3 - 1

Bramki: Szymon Talarczyk -2, Szy-
mon Pachut

NIEDZICA - ROPA 1 - 0

Tabela końcowa
1. ZYNDRAM 9 7 - 2 
2. NIEDZICA 6 3 - 2
3. SOKÓŁ 3 3 - 4
4. ROPA 0 0 - 5

3 miejsce zespołu juniorów to ko-
lejny sukces naszego klubu w trakcie 
tych mistrzostw. Gospodarze turnieju, 
podopieczni Dawida Słowika w star-
ciach z mistrzami podokręgów - pod-
halańskiego, limanowskiego, gorlickie-
go i nowosądeckiego zagrali jak równy 
z równym, a losy mistrzowskiego tytu-
łu ważyły się do ich ostatniego meczu, 
kiedy to uznali wyższość późniejszego 
triumfatora - Glinika Gorlice.

Wyniki i tabela końcowa Mistrzostw 
Regionu „Południe” w kategorii Juno-
iorzy Starsi:
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***

Rozlicz mnie Panie z pytań o Ciebie,
 gdy milknie Miłość i Życie.
Gdy rozpacz z bólem idą pod rękę.
Gdy wątpię – nawet nie skrycie.

Rozlicz mnie prosto ze słowa ufam,
gdy zabezpieczam znów serce.
Kiedy od ludzi podnoszę mosty.
Gdy jednak proszę o jeszcze.

Rozlicz mnie także z pustki tej ciszy,
gdy Słowo zamieniasz w Siebie;
że słabo walczę z burzą złych myśli
i chociaż wiem, to nic nie wiem.

Rozlicz mnie także z braku pokory
przed trawą, chmurą i drogą,
bo tylko kwiaty, słońce, trud mrówki
w pełni pochwalić Cię mogą.

SKALNIK - ZYNDRAM 1 - 2
Bramki: Krzysztof Trzepak i Jan Kurnyta

MORDARKA - GLINIK 1 - 2
ZYNDRAM - SZAFLARY 2 - 1
Bramki: Kacper Myjak i Piotr Lisiecki
SKALNIK - MORDARKA 1 - 1
SZAFKARY - GLINIK 0 - 1
ZYNDRAM - MORDARKA 0 - 1
GLINIK - SKALNIK 0 - 0

Rozlicz mnie czasem i z naiwności,
że sama dam radę ze światem.
I zostań ze mną w chwilach słabości
na wieki wieków. Amen. 

Marzena Setlak
Obraz autorstwa Mariusza Obrzuda

MORFARKA - SZAFLARY 3 - 1
GLINIK - ZYNDRAM 4 - 0
SZAFLARY - SKALNIK 0 - 2

Tabela końcowa:
1. GLINIK GORLICE 10 7 - 1
2. MORDARKA 7 6 - 4
3. ZYNDRAM ŁĄCKO 6 4 - 7
4. SKALNIK KAMIONKA W. 5 4 - 3
5. SZAFLARY 0 2 - 7

     
 opr. na podst. mat. 

Marka Cwenara (b.g.)
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Budowa Centrum Kultury 
i Edukacji Muzycznej w Łącku 

fot. archiwum UG w Łącku
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