zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelię czyta się
jak hebrajskie litery
od końca
		
ks. Jan Twardowski

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
spędzonych w gronie Rodziny i Przyjaciół
życzą
Przewodnicząca Rady Gminy Łącko

Wójt Gminy Łącko

Bernadetta Wąchała-Gawełek

Jan Dziedzina
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Czas przemian
Nazywana Wielką Niedzielą, Paschą lub Wielkim Dniem – choć
w chrześcijaństwie każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, Niedziela Wielkanocna jest najbardziej uroczysta.

Zwyczaje świąteczne zmieniają się
z upływem lat. To normalna kolej rzeczy, że coś, co kiedyś było na porządku
dziennym, dziś wydaje się śmiesznym
zabobonem – zapewne nasze współczesne tradycje czeka ten sam los. Warto
jednak pamiętać, jak na święta przygotowywali się nasi przodkowie, chociażby z szacunku dla nich i dla czasów, które nigdy nie powrócą. Kilkadziesiąt lat
temu nie było u nas co prawda czekoladowych zajączków kuszących z witryn
sklepowych, chowania w ogrodzie kolorowych jajek, ani kurczaków w przerwie na reklamę, ale można było mówić
o magii świąt. Nawet jeśli słowo „magia”
rozumiano dosłownie i utożsamiano je
nie tyle z atmosferą, co z działaniem
nadprzyrodzonych mocy.
Początki Wielkiego Postu to czas, kiedy zima zaczyna z wolna przeradzać się
w wiosnę. Nie tylko natura przechodzi
przemiany, ale i ludzie, czekający na powtórne przyjście Jezusa. Sprzątamy nie
tylko nasze domy, ale i staramy się upo-

Informacje Gminne

Budowa mostu w Zagorzynie

Projekty wykonane przez firmę F-11

Muzeum Narodowe w Krakowie
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Rozbudowa drogi gminnej „Kluczniki”
w Zabrzeży

Teatr Lalki i Aktora KUBUŚ
w Kielcach

Podpisanie umowy na wykonanie dokumen-

tacji projektowej dla Budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

Zespół Szkół Muzycznych
w Poznaniu
Wiadomości Łąckie Nr 1/2016

rządkować nasze życie. To czas przemian.
Szczególnie widoczne było to na terenach
wiejskich, gdzie przez sześć tygodni rozpoczynających się od Środy Popielcowej
na talerzach gościły postne potrawy, życie towarzyskie zamierało, cichła muzyka, a paradne stroje ustępowały miejsca
skromnemu ubiorowi.
Wielki Tydzień nadchodzi wraz z Niedzielą Palmową obchodzoną na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wspomniane palmy wyglądem różniły się od
tych, które znamy. Kiedyś wykonywano
je z gałązek wierzbowych, bazi, bibułkowych ozdób oraz kwiatów – barwinka
i mirtu. Święcili je wyłącznie parobkowie
i chłopcy. Te przygotowywane w naszych
okolicach znane są ze szczególnej okazałości. W nocy z niedzieli na poniedziałek
gałązki wtykano na polach ornych, by
przyniosły urodzaj.
W Wielki Czwartek zawiązywano
dzwony kościelne, a po wsiach chodzili chłopcy, hałasując drewnianymi kołatkami nazywanymi „kłapackami”.

Wielki Piątek związany był z tradycyjną obrzędowością pogrzebową. Unikano
pracy w polu oraz czynności związanych
z tłuczeniem, przybijaniem i rąbaniem,
„by nie jątrzyć ran zmarłego” Chrystusa. W Wielką Sobotę odprawiano ceremonię święcenia ognia, wody i pokarmów wielkanocnych. Podczas ceremonii
święcenia ognia chłopcy umieszczali na
drutach huby, zapalali je, po czym okadzali sad, wnętrze domu, a także obory. O ile zadanie zaniesienia palem do
święcenia przypadało mężczyznom, ze
święceninią wyprawiały się gospodynie. Każdy z pokarmów ma swoją symbolikę. Najważniejszy z nich, chleb, ma
symbolizować Ciało Chrystusa. Sól to
sedno życia i prawdy, mająca za zadanie odstraszyć zło. Jajko to symbol życia, zapewniający płodność, chrzan zaś
utożsamiany jest z siłą i dobrym zdrowiem. Ser oznacza porozumienie między człowiekiem a przyrodą i ma przynieść zdrowie zwierzętom, od których
pochodzi. Pokarmy spożywano w Wiel-

ką Niedzielę podczas uroczystego śniadania. Resztki należało spalić, nie dawano ich zwierzętom.
W Poniedziałek Wielkanocny tak jak
i dziś oblewano się wodą. Zgodnie ze
zwyczajem dziewczęta, które w tym dniu
najhojniej oblano cieszyły się największym powodzeniem. Jeśli któraś się obraziła – nieprędko miała znaleźć męża.
Okres obrzędowości wiosennej zamykają Zielone Świątki – radosne święto
pasterzy i rozkwitu przyrody. Tradycyjnie był to czas przystrajania domów
świeżą zieleniną i palenia ognisk.
Jak widać, nie zmieniło się tak wiele, może tylko nasze postrzeganie świata, który kiedyś zdawał się kryć w sobie
nieco więcej magii. Trudno ocenić, czy to
zmiana na lepsze. Ważne, że nasi przodkowie traktowali Wielkanoc jako czas
szczególny – ta postawa powinna przetrwać pomimo nieustannie zmieniającego się świata.

Budowa mostu w Zagorzynie

budową drogi. Zakres zadania obejmuje
przebudowę głównego ciągu komunikacyjnego o długości 2,5 km polegającą na
budowie chodników, miejsc postojowych
oraz zatok autobusowych, przebudowę
przepustu ramowego, wykonanie prawidłowego odwodnienia drogi, a także
zabezpieczenie korpusu drogi od strony potoku.

Pracownia Projektowa F-11 to biuro architektoniczno-budowlane, które specjalizuje się w wielobranżowych
projektach budynków pasywnych,
energooszczędnych i ekologicznych.
Jej klientami są największe polskie
miasta, urzędy, przedsiębiorstwa i zakłady pracy, a także prywatni inwestorzy. Pracownię prowadzi dr inż. arch.
Marcin Furtak, wykładowca Politechniki Krakowskiej. Wysokie kwalifikacje potwierdzają liczne nagrody i referencje m.in.
• Pierwsza nagroda w Ogólnopolskim
Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU, w kategorii użyteczność
publiczna, za projekt Urzędu Gminy
w Pawłowicach, w województwie śląskim (2012)
• Wyróżnienie nagrodą III stopnia dla
mostu na rzece Wieprzówka w Andrychowie w konkursie Budowa Roku
2013 w kategorii obiekty drogowo-kolejowe.
• Główna nagroda „Złoty Żuraw” oraz
nagroda Archi + SARP Kielce w kategorii obiekty użyteczności publicznej
dla Pana Marcina Furtaka za projekt
budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach
(2014 r.)

Rozpoczęto prace budowlane związane
z realizacją zadania pn. Budowa mostu
w ciągu drogi gminnej na potoku Czarna Woda w Zagorzynie. Wykonawcą
tej inwestycji jest Zakład Budowy Mostów Gryglak B., Czachurski A. z siedzibą w Klęczanach. Umowny termin zakończenia robót przypada na 30.06.2016 r.
Wartość przedsięwzięcia w ynosi
271 484, 97 zł.
Przebudowa drogi w Zarzeczu

Gmina Łącko została zakwalifikowana
do dofinansowania na rok 2016 w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Na
listę rankingową wniosków o dofinansowanie zostało wpisanych 12 wniosków
złożonych przez powiaty oraz 18 wniosków złożonych przez gminy. Z powiatu
nowosądeckiego dofinansowanie otrzymuje Gmina Łącko (1 204 tyś zł) oraz
Gmina Stary Sącz (1 326 tyś zł).
Obecnie Urząd Gminy Łącko przeprowadził postępowanie przetargowe na
realizację ww. zadania, w którym wzięło udział 7 oferentów. W najbliższych
dniach wyłoniony zostanie wykonawca,
który po podpisaniu umowy, przystąpi
do rozpoczęcia prac związanych z przeDwumiesięcznik Gminy Łącko

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Rozbudowa drogi gminnej „Kluczniki” w Zabrzeży

W miejscowości Zabrzeż ruszyły roboty
związane z rozbudową istniejącej drogi
gminnej nr 291925K Kluczniki. Długość
przebudowywanego odcinka to 169 mb.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD.
Termin zakończenia zadania wynikający
z umowy upływa 30.11.2016 r.
Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

4 marca podpisana została umowa z Pracownią Projektową F-11 dr inż. arch.
Marcin Furtak z siedzibą w Krakowie,
która zajmie się wykonaniem dokumentacji projektowej dla Budowy Centrum
Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku.
Wartość umowy brutto to 189 420, 00 zł,
a termin realizacji 40 tygodni.

Redaguje: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
33–390 Łącko 23A
tel./fax 18 444 61 69 e-mail: gok@lacko.pl

Anna Duda

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.
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• II miejsce w ogólnopolskim konkursie na opracowanie budynku dydaktycznego w Baranowie. (2016 r.)

Pracownia od początku działalności
aktywnie współpracuje z jednostkami
naukowymi, samorządowymi oraz liderami rynku prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Efektem tej kooperacji
jest model działania oparty o wdrożenia w zakresie innowacji, wiedzy i najnowszych rozwiązań technologicznych.
Flagowe realizacje w tym zakresie to budynek Archiwum Politechniki Wrocławskiej – pierwszy w Polsce pasywny budynek archiwum dla szkoły wyższej oraz
Centrum Kulturalno – Artystycznego
w Kozienicach. W budynku Centrum Kulturalno – Artystycznego w Kozienicach
wykorzystano komplementarną względem siebie i w pełni zautomatyzowaną
sieć instalacji energooszczędnych, zbudowaną z gruntowego wymiennika ciepła, klimatyzacji z pompą ciepła oraz paneli fotowoltaicznych umiejscowionych
na dachu. Jej creme de la creme są panele
solarne/ fotowoltaiczne typu DSSC nazywane również barwnikowymi, które pozwalają uzyskać dodatkową energię elektryczną. Wartym podkreślenia jest fakt,
że jest to pierwsze na świecie wdrożenie
komercyjne tak innowacyjnego systemu
inspirowanego naturą, a dokładniej: fotosyntezą. Elektrownia fotowoltaiczna
o takiej wielkości oraz mocy, jeśli chodzi

o konstrukcję ścienną, jest unikatem
w Europie Środkowej.
Projektowany budynek będzie ośrodkiem lokalnej aktywności dla miejscowej
społeczności oraz posiadać funkcje, które zapewnią jego maksymalne wykorzystywanie przez użytkowników o rożnych
zainteresowaniach. W budynku znajdować się będzie sala kinowo-koncertowa,
pełniąca również rolę sali konferencyjnej
i wykładowej, szkoła muzyczna, biblioteka (mediateka), świetlica środowiskowa,
izba regionalna, sale warsztatowe (sale
prób orkiestry, zespołów regionalnych,
wykładów, gier, itp.) oraz część administracyjna Gminnego Ośrodka Kultury.

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016 – 2022 powstał
w oparciu o diagnozę obecnego stanu
gminy, a także na podstawie prowadzonych otwartych konsultacji społecznych
obejmujących spotkania z mieszkańcami oraz konsultacje w postaci ankiet,
jakie odbyły się w październiku 2015 r.
Wszystkie instytucje gminne oraz inne
organizacje miały możliwość zgłaszania własnych zadań do niniejszego Programu za pomocą formularzy zgłoszeń
kart projektu dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w jego
siedzibie.
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, obszar objęty Gminnym Programem Re-

witalizacji nie może być większy niż
20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jej
mieszkańców.
Rewitalizacja Gminy Łącko koncentruje się na czterech głównych obszarach:
gospodarczym, społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym.
Główne cele Programu to rozwój ekonomiczny obszaru zdegradowanego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturowego Gminy Łącko,
zwiększenie rozwoju gospodarczego
wraz ze wzrostem przedsiębiorczości,
a także rozwój kapitału społecznego
oraz zapobieganie i redukcja negatywnych zjawisk społecznych w obszarze
rewitalizowanym.
Dzięki wdrożeniu Gminnego Programu Rewitalizacji zwiększy się atrakcyjność gospodarcza Gminy Łącko, czego
efektem będzie możliwość do tworzenia nowych podmiotów gospodarczych
oraz miejsc pracy. Ponadto wdrożenie
działań zaplanowanych w Programie
pozwoli na rozwój kulturalno-społeczny gminy, a co za tym idzie na przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu jej
mieszkańców.
Objęcie danego obszaru Gminnym
Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć w ramach funduszy zewnętrznych
w tym środków Unii Europejskiej.

Nie żyje Jan Hebda
6 lutego br. po ciężkiej chorobie w wieku
60 lat zmarł Jan Hebda z Jazowska. Przez
wiele lat dzielił z nami radość orkiestrowego życia. Grał na saksofonie tenorowym.
Śp. Jan zasili szeregi niebieskiej orkiestry,
a w naszej pamięci pozostanie na zawsze…
Wieczne odpoczywanie racz mu dać
Panie…
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XXVI Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Łącku
11 stycznia odbył się już po raz 26. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych, mający na celu zachowanie
oryginalnej i tradycyjnej formy obrzędu kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Komisja w składzie:
Magdalena Kroh – etnograf
Benedykt Kafel – etnograf, Małopolskie
Centrum Kultury „Sokół”
Monika Kurzeja – muzyk, dialektolog,
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
po obejrzeniu i gruntownej ocenie 5 grup
dziecięcych i jednej dorosłej przyznała
następujące miejsca i nagrody:

w kategorii dziecięcej:

• I miejsce: grupa kolędnicza „Z gwiazdą” ze SP w Zagorzynie
• Dwa równorzędne II miejsca:
–– grupa kolędnicza „Z gwiazdą” z GOK
w Łącku i grupa kolędnicza „Z turoniem” ze SP w Jazowsku
• Dwa równorzędne III miejsca:
–– grupa kolędnicza „Szczodroki” z GOK
w Łącku i grupa kolędnicza „Z gwiazdą” ze SP w Maszkowicach

Wszystkie grupy kolędnicze otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez
GOK w Łącku, jak również pamiątkowe
dyplomy.
Ponadto jury zakwalifikowało na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
„Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie
następujące grupy:
1) Grupa kolędnicza „Z gwiazdą” ze SP
w Zagorzynie – kategoria dziecięca
2) Grupa kolędnicza „Z niedźwiedziem”
z GOK w Łącku – kategoria dorosła
Nagrody wręczali przewodnicząca
jury Magdalena Kroh i sekretarz gminy
Łącko Wojciech Jamro.
Miło nam poinformować, że kolędnicy z gwiazdą z Zagorzyna przygoto-

wani przez Krystynę Rucińską, zdobyli I miejsce na Powiatowym Przeglądzie
Grup Kolędniczych „Sądeckie kolędowanie” w Mystkowie i zakwalifikowali się
na Ogólnopolski Przegląd „Pastuszkowe
kolędowanie” w Podegrodziu, gdzie zdobyli również I miejsce.
Zaś Grupa Kolędnicza z Niedźwiedziem przygotowana przez Anetę Wolańską na Sądeckim Kolędowaniu w Mystkowie wywalczyła II miejsce, zaś na
Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej zdobyła wyróżnienie.
Obydwu grupom serdecznie gratulujemy!
(b.g.)

w kategorii dorosłej:

• I miejsce: grupa kolędnicza „Z niedźwiedziem” z GOK w Łącku
Ponadto przyznano rzeczową nagrodę indywidualną, ufundowaną przez
Wójta Gminy Łącko Jana Dziedzinę, dla
Mateusza Domka z grupy kolędniczej
„Z gwiazdą” z Zagorzyna.
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Łącku
16.496,93 zł – to kwota jaką, udało się zebrać w trakcie 24. Finału WOŚP w Łącku. Po raz kolejny
mieszkańcy Gminy Łącko udowodnili, że mają wielkie serca, otwarte na potrzeby innych.
Na terenie Gminy Łącko kwestowało 25
wolontariuszy, a impreza finałowa rozpoczęła się od godz. 14.00 w hali widowiskowo-sportowej w Łącku.
Na przybyłych czekało mnóstwo
atrakcji: zaśpiewały młode wokalistki:
Łucja Jasiurkowska, Justyna Mrówka
i Natalia Bandyk, wystąpił zespół wokalno-instrumentalny działający przy MDK
w Starym Sączu, zagrała kapela Fiyrloki
z GOK-u w Łącku – wszyscy przygotowani przez p. Leszka Moryto. Najmłodszych
zabawiała pani klaun Fifi z nowosądeckiego Animaniaka, swoje umiejętności
zaprezentowali również podopieczni Stanisława Majkrzaka z Fight Clubu Bushi,
niezwykle ciekawą prelekcję z pokazem
przygotowali strażacy z OSP w Czerńcu
i OSP w Zagorzynie.
Imprezie towarzyszyły również dodatkowe atrakcje: warsztaty plastyczne
z p. Magdaleną Leszko, loteria fantowa,
można było bezpłatnie zbadać poziom
cukru we krwi i zmierzyć ciśnienie dzięki
uprzejmości przychodni Reni-Med z Łącka. Wiele atrakcji dostarczyły licytacje
– wśród których najwyższą cenę 1720
zł osiągnął tort finałowy przygotowany
6

przez Cukiernię u Gromali. Dodatkowo
była możliwość zakupu unikalnych gadżetów WOŚP, a także np. toporka czy też
hełmu strażackiego ofiarowanych przez
OSP w Łącku.
Sztab tradycyjnie już funkcjonował
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku, który wziął na siebie ciężar organizacyjny całego przedsięwzięcia.
Wsparcia udzielili:
–– Animaniak – Nowy Sącz
–– Barbara Szczodrowska – Łącko
–– Biurowiec – Anna i Grzegorz Baran –
Stary Sącz
–– Cukiernia u Gromali – Katarzyna
i Adam Gromalowie – Łącko
–– Fight Club Bushi – Stanisław Majkrzak – Łącko
–– Hala Widowiskowo-Sportowa
w Łącku
–– Kinga Zbozień – Czerniec
–– Kultowe Nadruki – Anna i Mariusz
Gorczowscy – Łącko
–– Łącki Bank Spółdzielczy – Łącko
–– NZOZ Reni-Med – Teresa Janczura,
Łącko
–– Oriflame – Bożena Jachymiak – Łącko

–– OSP w Czerncu
–– OSP w Łącku
–– OSP w Zagorzynie
–– Owopol – Stacja Paliw w Łącku – Rusnarczyk, Koza
–– Pasmanteria i Sklep Dziecko – Józefa
Złotnik – Łącko
–– PHU Volt – Izabela i Stanisław Piksińscy – Łącko
–– Pracownia Artika – Magdalena
Leszko
–– Qsi Sport – Anna i Leszek Pasoń
– Łącko
–– Restauracja pod Jabłonią – Józef
Franczyk – Łącko
–– Sklep Patryk – Katarzyna Farganus
– Łącko
–– Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej – Łącko
–– Urszula Klag – Karczma u Klagów
i Oberża – Łącko
–– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku
–– Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina

Serdecznie dziękujemy wszystkim za
okazane wsparcie i życzliwość.
Wiadomości Łąckie Nr 1/2016

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Koncert Kolęd i Pastorałek
W dniu 15 stycznia w Remizie OSP w Łącku odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek.
Sala wypełniona była po brzegi.
Na początek zaprezentowali się słuchacze Ogniska Muzycznego w Łącku. Ci
najmłodsi wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami. Jako pierwsi wystąpili uczniowie klasy skrzypiec
pod kierunkiem p. Agaty Pańszczyk, na-
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stępni pianiści z klasy p. Mariusza Gorczowskiego, trębacze z klasy p. Marka
Lipienia oraz gitarzyści przygotowani
przez p. Piotra Matusiewicza. Gościnnie
zagrały również absolwentki Ogniska
Muzycznego, a aktualnie uczennice klasy skrzypiec p. Krzysztofa Michalika w Samorządowej Szkole
Muzycznej I st. w Łącku.
Repertuar kolędowy zaprezentowała również kapela
Fiyrloki. przygotowana przez
p. Leszka Moryto. Były to utwory z drugiej już płyty tej kapeli
wydanej w ramach Powiatowej
Fonoteki.
To muzyczne spotkanie,
utrzymane w świątecznej atmosferze zakończył występ
Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”. Wiązanka pastorałek

okraszona tańcami i zakończona góralskimi życzeniami została nagrodzona
gromkimi owacjami.
Na zakończenie wspólnego kolędowania noworoczne życzenia złożył wszystkim zebranym Wójt Gminy Łącko.

Wiadomości Łąckie Nr 1/2016

Jasełka w wykonaniu Grupy Teatralnej Berecik
Na okres świętowania Bożego Narodzenia Grupa Teatralna Berecik działająca
przy GOK w Łącku przygotowała Jasełka. Trzyaktowy spektakl w wykonaniu
młodych aktorów został zaprezentowany w sali teatralnej Domu Katechetycznego w Łącku oraz w kościele parafialnym
w Woli Piskulinej. Przed Jasełkami zaprezentowały się grupy kolędnicze z Łącka
i Zagorzyna.
Tak pierwsze jak i drugie przedstawienie oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność.
Pragniemy podziękować ks. dr. Januszowi Paciorkowi – proboszczowi parafii
Łącko i ks. Grzegorzowie Skorupie – proboszczowi parafii Wola Piskulina za okazaną życzliwość i wsparcie.
(b.g.)
zdj. Rafał Gałysa i własne

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Spotkanie z Zygmuntem Berdychowskim zdobywcą
Korony Ziemi
1 lutego br. mieszkańcy Gminy Łącko mieli możliwość spotkania się z Zygmuntem Berdychowskim,
który jako pierwszy sądeczanin zdobył Koronę Ziemi. Spotkanie było okazją do wysłuchania niezwykle
ciekawej opowieści o trudach i zmaganiach podczas wyprawy na ostatnio zdobyty szczyt – Mount
Everest i obejrzenia relacji z odbytych wypraw.

Życiową pasją Zygmunta Berdychowskiego są biegi długodystansowe i wspinaczka wysokogórska. Zdobywanie Korony Ziemi rozpoczął w czerwcu 2008
roku od wejścia na Mont Blanc (4810 m
n.p.m), najwyższy szczyt Europy. Potem dla pewności zdobył Elbrus (5642
m n.p.m.), najwyższą górę Kaukazu, zaliczaną przez część geografów do Starego Kontynentu. Następne były: Kilimandżaro (5895 m n.p.m.), najwyższy
szczyt Afryki i Aconcagua (6960 m
n.p.m.), największa góra Ameryki Południowej. W styczniu 2011 roku zdobył
Mount Vinson (4892 m n.p.m.), najwyższy szczyt Antarktydy, a w październiku Piramidę Carstensza (4884 m n.p.m.)
najwyższy szczyt Australii i Oceanii. Do
kompletu pozostało mu zdobycie Mount
Everest (8848 m n.p.m.) w Himalajach –
udało mu się to w 2014 – najwyższa góra
planety Ziemi, którą atakował dwukrot10

nie w 2010 roku oraz McKinley na Alasce (6194 m n.p.m.), który to zdobył rok
później w 2015 roku.

4 lipca 2015 jako 19. Polak w historii
Zygmunt Berdychowski zdobył Koronę
Ziemi. Zdobycie Korony Ziemi to duże
wyzwanie, wymagające żelaznej kondycji, determinacji i niezwykłego zaangażowania, niosące ze sobą ogromne ryzyko.
Zygmunt Berdychowski (ur. 1960)
– założyciel Fundacji Sądeckiej oraz
założyciel i przewodniczący Rady
Programowej Instytutu Studiów
Wschodnich w Warszawie, organizator Forum Ekonomicznego i Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju.
Wiadomości Łąckie Nr 1/2016

Dzień Dawcy Szpiku dla Nikoli w Gminie Łącko
Szukając genetycznego bliźniaka dla Nikoli wraz z Fundacją DKMS Polska zebraliśmy się w niedzielę
7.02.2016 r. w Zespole Szkół im św. Kingi w Łącku oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy.
W akcję zaangażowało się wiele osób. Nagłośnienie akcji, plakaty, ulotki, ogłoszenia „z ambony”, informacje w mediach
przyniosły nieoczekiwane efekty.
W niedzielny prawie wiosenny dzień
20 wolontariuszy miało dosłownie pełne ręce roboty, aby w samym Łącku móc
zarejestrować aż 212 potencjalnych
dawców szpiku dla chorych na białaczkę. W dużej większości byli nimi młodzi
ludzie, młodzi rodzice, którzy przyszli ze
swoimi pociechami , a także rodzice dorastających dzieci.
W Kadczy z kolei pracowało 60
wolontariuszy.
W tym dniu we wszystkich trzech
punktach: ZS-P w Kadczy, SP w Gołkowicach i ZS im. św. Kingi dokonano 769
rejestracji. 297 w Kadczy, 212 w Łącku,
260 w Gołkowicach
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Nadmienić należy, że w bazie danych
DKMS Polska zarejestrowanych jest 820
tys. osób, z czego 2600 zostało już dawcami. Lekarstwo dla chorych na białaczkę nosimy w sobie i wszyscy, którzy rejestrowali się tego dnia są przekonani, że
to oni właśnie będą genetycznym bliźniakiem dla Nikoli.
Wolontariuszami w Łącku była młodzież gminy Łącko (ZSG Łącko, ZSG Jazowsko, licealiści ZS im. św. Kingi, II LO
w Nowym Sączu i Myślenicach) oraz
nauczyciele szkół łąckich (p. M. Lechowicz, p. J. Lisiecka, p. K. Faron- Majkrzak,
Nadal można pomóc Nikoli:

p. W. Majerski) i najbliżsi Nikoli (ciocie).
Koordynatorzy: Barbara Niemiec – Gołkowice, Katarzyna Ciągło – Kadcza, Ewa
Majerska – Łącko.
Dziękujemy!
Jesteśmy z Was dumni, a Nikola i inni chorzy wdzięczni za okazaną pomoc.

Podziękowania należą się również licznym sponsorom, którzy zadbali o poczęstunek, a także słodycze upominki,
dla tych którzy złożyli przy tej okazji
datek.

Stowarzyszenie Sursum Corda konto: swift: poluplpr: PL 2688 0500 0900 1875
9620 0000 80 z dopiskiem Nikola Trzajna KRS 00000 20 382 z dopiskiem Nikola
Trzajna. Konto paypal: mniemiec80@interia.pl
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Spotkanie autorskie z Grzegorzem Olszewskim
19 lutego o godz. 18.00 w Budynku wielofunkcyjnym w Jazowsku odbyło się spotkanie autorskie z Grzegorzem Olszewskim absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Nowy Sącz, dwukrotnym laureatem Nagrody „Sądecczyzna”
im. Szczęsnego Morawskiego, autorem książek: „Jazowsko dzieje wsi”, „Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego”, „Ziemia Sądecka; monografia historyczna administracji lokalnej” i redaktorem
publikującym m.in. w „Roczniku Sądeckim”, „Almanachu Sądeckim” i „Almanachu Łąckim”.
Za swoje publikacje i działalność w PTH
został odznaczony Srebrnym Jabłkiem
Sądeckim oraz Medalem Opiekuna Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony
Pamięci, Walk i Męczeństwa. W 2012
r. został również uhonorowany dyplomem nowosądeckich oddziałów
Związku Inwalidów Wojennych i Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.
Sala wypełniła się niemal po brzegi
zainteresowanymi osobami, które mogły
dowiedzieć się o początkach wsi Jazowsko datowanymi na przełomie XIII i XIV
w., o dawnych właścicielach wsi, dziejach parafii, zabytkach, życiu codziennym mieszkańców, instytucjach i organizacjach, a także o czasach wojennych
i kulturze. Autor niezwykle interesująco przedstawił działalność Fabryki Mebli Giętych Michała Adera, w skład której wchodziły również: tartak, suszarnia,
bejcownia. Dzięki prezentacji multimedialnej zgromadzeni mieli możliwość
przeglądnięcia niezwykle precyzyjnie
opracowanego katalogu fabryki, a także zobaczyć na własne oczy dwa krzesła
przywiezione przez Pana Grzegorza wy12

produkowane przez ową fabrykę.
Autor wspomniał również o planach
z przełomu XIX i XX w. dotyczących rozwinięcia w Małopolsce sieci elektrowni
wodnych. Powstał wówczas projekt techniczny Zakładu Wodnego Szczawnica-Jazowsko wraz z opisem prof. Gabriela Narutowicza. Po badaniach prowadzonych
w latach 40-tych wyliczono, że zbiornik
miałby pojemność 920 mln m3 przy powierzchni zalewu 2600 ha, sama wysokość zapory miała wynieść 80 m. Działacze społeczni oraz ludność miejscowa
walczyła o zaniechanie prac przy zaporze
(wiele dokumentów utracono też podczas wojny) podkreślając, że zniszczone
zostaną gospodarstwa hodowlane i tereny sadownicze. Ostatecznie więc nie doszło do wybudowania zalewu.
Ogrom ciekawostek przedstawianych przez Pana Grzegorza Olszewskiego sprawiło, że spotkanie przeciągnęło
się, a zainteresowani mieli jeszcze możliwość przeglądnięcia prac autora i porozmawiania z nim.
Spotkanie zorganizował Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina wraz z Gminną
Biblioteką Publiczną i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łącku.

Wiadomości Łąckie Nr 1/2016

„Tradycja jest Twoją godnością,




B

oże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, lepsi, zapominają o wszelkich
sporach i waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, już tradycyjnie, w Szkole Podstawowej w Kiczni,
dnia 09.01.2016 r., odbyło się spotkanie noworoczne, wynikające z projektu
szkolnego pt. „Kultywowanie tradycji
świąt Bożego Narodzenia”.
Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście: wójt Gminy – pan Jan Dziedzina
z żoną, dyrektor ZEAPO pan Tadeusz Bugański z żoną, sołtys wsi Kicznia – pan
Jan Dąbrowski z żoną, radny wsi Kicznia
– pan Stanisław Stec z żoną oraz liczni
mieszkańcy wsi.
Głównym punktem programu było
przedstawienie jasełkowe pod hasłem
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Twoją dumą,
Twoim szlachectwem”
Wł. Orkan
„Jezus jest Królem”, w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dzieci
zaprezentowały spektakl przygotowany przez nauczycielki klasy I i Oddziału
Przedszkolnego – panie Jadwigę Dybiec
i Lidię Gonciarz. Zgodnie z tradycją byli
więc Maria i Józef, była szopka bożonarodzeniowa, trzej królowie i piękne
anioły, które zstąpiły tego dnia na ziemię. Pojawił się też zły Herod, Śmierć
i dorosły Diabeł z małymi diabełkami.
Spektakl zawierał zarówno kwestie
mówione, jak i śpiewane, a nawet anielski taniec. Widzowie mogli usłyszeć
w wykonaniu maluchów kolędy i pastorałki, których nie spotykają na co dzień.
Przedstawienie zostało ciepło przyjęte
przez zebranych i nagrodzone gromkimi brawami. Oglądając je, czuło się

panujący jeszcze nastrój świąt Bożego
Narodzenia.
Po przedstawieniu pani dyrektor Danuta Potoniec zaprosiła wszystkich na
słodki poczęstunek, przygotowany przez
Radę Rodziców naszej szkoły. Warto też
podkreślić, że w przygotowanie dekoracji oraz strojów dla małych aktorów
bardzo zaangażowali się rodzice, którzy
zawsze są chętni do pomocy i współpracy z nauczycielami. Szczególne podziękowanie należy się pani Magdalenie
Leszko, która wykorzystując swój talent
plastyczny namalowała piękne wnętrze
królewskiego pałacu.
tekst: Kinga Dybiec
zdjęcia: Anna Nowak
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Międzyszkolny Konkurs Młodych Wokalistów –
eliminacje do powiatowego konkursu
17 lutego w sali GOK-u w Łącku odbył się już po raz siedemnasty Międzyszkolny Konkurs Młodych
Wokalistów, który w tym roku był również etapem eliminacji do Starosądeckiego Konkursu Młodych
Wokalistów.
Jury w składzie:
Sławomir Biel – PMDK w Starym Sączu
Zbigniew Kogut – PMDK w Starym Sączu
Zbigniew Kaczmarczyk – PMDK w Starym Sączu
Krzysztof Szewczyk – PMDK w Starym
Sączu
Józef Strączek – GOK w Łącku
po wysłuchaniu 41 prezentacji, w tym
23 w kategorii pierwszej, 12 w kategorii
drugiej i 6 w kategorii trzeciej postanowiło przyznać:

kategoria I (SP kl. I-III):

• I m-ce: Aleksandra Gromala – SP w Za-
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rzeczu
• II m-ce: Anna Opyd – SP w Szczereżu
Paulina Babuśka – SP w Zarzeczu
• III m-ce: Paulina Domek – SP w Zagorzynie
Aleksandra Wnęk – SP w Zagorzynie

Wyróżnienie:

• Anna Gromala – SP w Zabrzeży
Zuzanna Gromala – SP w Zabrzeży

kategoria II (SP kl. IV-VI):

• I m-ce: Wiktoria Krzyśko – SP w Łącku
• II m-ce: Justyna Kucia – SP w Zabrzeży
• III m-ce: Patrycja Pogwizd – SP w Zabrzeży

Jan Ruciński – SP w Zagorzynie

kategoria III (gimnazja):

• I m-ce: Łucja Jasiurkowska – Gimn.
w Łącku
• II m-ce: Emilia Rucińska – Gimn. w Zagorzynie
• III m-ce: Martyna Dybiec – Gimn.
w Łącku
Zofia Kałużny – Gimn. w Łącku

Kwalifikację do Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów otrzymali
wszyscy laureaci. Jury podkreśliło niezwykle wysoki poziom konkursu.
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10. Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek
Ludowych
7 marca sala Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku wypełniona była po brzegi. Stało się to za sprawą
zorganizowanego już po raz dziesiąty Gminnego Konkursu Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych.
W tegorocznej edycji udział blisko 40 uczestników.

Jury w składzie:
• Monika Kurzeja – MCK Sokół w Nowym Sączu,
• Katarzyna Gromala – GBP w Łącku,
• Bernadetta Wąchała-Gawełek – GOK
w Łącku
miało niezwykle trudne zadanie z dokonaniem wyboru najlepszych, bowiem
wszystkie prezentacje uczestników miały naprawdę wysoki poziom.

Kategoria I – klasy I-III

• I miejsce – Mateusz Giemzik,
SP w Zagorzynie
• II miejsce – Katarzyna Rucińska,
SP w Zagorzynie
• III miejsce – Elżbieta Grela, SP w Łącku
Małgorzata Wójcik, SP w Zarzeczu
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• Wyróżnienie – Weronika Bawełkiewicz, SP w Szczereżu
Emilia Majkrzak, SP w Kiczni
Martyna Orłowska, SP w Szczereżu

Kategoria II – klasy IV-VI

• I miejsce – Piotr Łażeński,
SP w Czarnym Potoku
• II miejsce – Gabriela Matusiewicz,
SP w Maszkowicach
• II miejsce – Jakub Faron,
SP w Szczereżu
• III miejsce – Michał Kurzeja,
SP w Jazowsku
Ilona Piksa, SP w Jazowsku
• wyróżnienie
Tomasz Wojnarowski,
SP w Szczereżu

Kategoria III – klasy gimnazjum

• I miejsce – Adrian Najduch,
Gimnazjum w Zagorzynie
• II miejsce – Marek Grela, Gimnazjum
w Łącku
• III miejsce – Anna Janczura,
Gimnazjum w Łącku

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, iż młodzi wykonawcy wybrali naprawdę niezwykle ambitny repertuar, dlatego podziękowania
kierujemy również do nauczycieli, opiekunów i rodziców.
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Drodzy Czytelnicy!

W cyklu „Szkoła wokół nas” publikujemy artykuły autorstwa nauczycieli i uczniów Zespołu
Szkół im. św. Kingi w Łącku. W tym numerze informujemy o zorganizowanym w średniowiecznej scenerii Święcie Szkoły. Piszemy także o Dniu Otwartym dla gimnazjalistów, ciekawych
zajęciach na strzelnicy oraz spotkaniu z kapitanem AK Stefanem Kuligiem – jednym z trzech
żyjących na Sądecczyźnie „żołnierzy niezłomnych”. Zapraszamy!

Średniowiecznym śladem patronki
ŚWIĘTO SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĄCKU

Święto Szkoły na stałe wpisało się do
kalendarza imprez Zespołu Szkół w Łącku. Obchodzone jest bowiem od szesnastu
lat, w rocznicę nadania placówce imienia
św. Kingi. Również w tym roku (8 stycznia) społeczność szkolna zgromadziła się
na hali gimnastycznej, aby wspólnie się
bawić, a poprzez zabawę również uczyć.
Na uroczystości obecni byli zaproszeni
goście: ks. proboszcz Janusz Paciorek,
wicestarosta Powiatu Nowosądeckiego
Antoni Koszyk, członek Zarządu Powiatu
Marian Ryba, radny powiatowy Roman
Potoniec, wójt gminy Jan Dziedzina, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łąckiej Jadwiga Jastrzębska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Barbara Moryto,
dyrektor Gimnazjum w Szczawnicy Sebastian Walosczyk oraz przewodniczący
Rady Rodziców Andrzej Jakób.
Scenariusz tegorocznej imprezy (opracowany przez panie: Lucynę Prostko
i Alinę Pyrdoł) odwoływał się do szeroko pojętej tradycji średniowiecza – epoki, w której żyła patronka szkoły. Te odległe czasy przywołał nieformalny hymn
krakowskich studentów „Breve Regnum”
(„Krótkie panowanie”) – śpiewany podczas juwenaliów. Na wzór swoich rówieśników sprzed lat „żakowska wiara” z Łącka przejęła władzę w szkole, co
prawda nie na osiem dni, ale aż… na dwie
godziny. Zgodnie z tradycją Święto Szkoły stało się bowiem okazją do zaprezentowania różnorodnych uczniowskich talentów i pomysłów.
Podążając śladem św. Kingi wszyscy
uczestnicy uroczystości przenieśli się
do odległej o prawie 800 lat przeszłości,
na zamek księcia krakowsko – sandomierskiego Bolesława V i jego żony, aby
– towarzysząc dworskiemu orszakowi –
przyglądać się występom nadwornych
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trubadurów, muzyków i akrobatów. Prowadzący część historyczną programu –
Ewelina Jasiurkowska i Wiktor Mastalerz (ubrani w stroje przypominające te
z epoki) przekazywali ciekawe informacje o średniowiecznych obyczajach, rytmie dnia, ucztach, popularnych potrawach, rzemiosłach itp.). Urocze dwórki
księżnej Kingi z uśmiechem częstowały
wszystkich smakowitymi, chociaż niesolonymi podpłomykami. W średniowieczu
sól była bowiem bardzo droga.
W części prezentującej „dworskich”
artystów wokalny talent pokazały uczennice klasy IC – Anna Czech, Ewelina Syjud i Katarzyna Wąchała. W ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. „Dumkę na dwa
serca”, „Kolorowe jarmarki’” oraz słynną
balladę L. Cohena „Hallelujah”. Na instrumentach grali – Leszek Pyrdoł (akordeon), Dawid Błachut (gitara) i Piotr Pyrdoł (saksofon). Prawdziwą furorę zrobili
szkolni akrobaci – Kacper Kubik i Andrzej Knutelski, którzy zaprezentowali
pomysłowy układ gimnastyczno- akrobatyczny (salta w przód i w tył, przerzuty, skoki przez skrzynię, stanie i chodzenie na rękach).
Aktorzy ze szkolnej grupy kabaretowej (Aleksandra Hebda, Wojtek Chlipała, Łukasz Królczyk, Grzegorz Owsianka
i Paulina Ciesielka) z humorem odegrali scenki z życia swojej patronki, w oryginalny sposób pokazując jej miłość do
księcia Bolesława i przybranej ojczyzny
oraz zasługi dla powstania kopalni soli.
Bardzo realistycznie przedstawiony
został średniowieczny rynek, na którym toczyło się życie miasta. Tutaj – na
należących do różnych cechów ławach –
swoje wyroby wystawiali rzemieślnicy.
Wśród nich znalazły się również uczęszczające do łąckiej szkoły współczesne

mistrzynie rękodzieła wykonujące ciekawe prace z prostych materiałów: papieru, makaronu, koralików i nici. Efekty
swoich talentów, tym razem kulinarnych,
zaprezentowali także uczniowie Technikum Żywienia. Pod okiem pań uczących przedmiotów gastronomicznych
przygotowali tradycyjne potrawy, które
pięknie prezentowały się w „epokowych”
naczyniach – glinianych garnkach i miskach, drewnianych beczkach oraz wiklinowych koszach. Wszystko smakowało znakomicie: żurek, domowy chleb ze
smalcem, średniowieczny piernik smarowany miodem, a także lipowa i miętowa
herbata. Goście posilali się, siedząc – jak
niegdyś – na prostych ławach pokrytych
wełnianym kilimami lub skórami.
W czasie uroczystości nagrodzeni zostali uczniowie prezentujący swoje talenty, ale także ci, którzy w minionym roku
wykazali się znaczącą wiedzą, umiejętnościami lub przedsiębiorczością, zajmując wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach. Dyrektor Adam Bigos wręczył
im pamiątkowe upominki – woreczki
z solą pochodzącą z kopalni w Wieliczce.
Na dopiętej karteczce znajdował się żartobliwy wierszyk o patronce szkoły autorstwa ks. Jana Twardowskiego:
„Święta Kinga królewna węgierska
w Starym Sączu jak róża zakwitła
trzy razy Tatarzy grozili
odeszli między straszydła
dzięki niej nie tylko w Wieliczce
mamy sól w każdej solniczce.”
Specjalny prezent otrzymał uczeń klasy III F Dawid Adamczyk – mistrz Polski
juniorów w kolarstwie szosowym. Jego
koledzy i koleżanki przygotowali antyramę ze zdjęciami, którą wręczył mu wychowawca pan Piotr Romański.
Anna Skalska
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„Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza.”
(A.Mickiewicz, Pan Tadeusz)

Dzień Otwarty w Zespole Szkół im. św. Kingi
W piątek 5 lutego wszystkie sale i korytarze w ZS im. św. Kingi wypełniły się gimnazjalistami.
W ramach Dnia Otwartego szkoła gościła trzecioklasistów przybyłych licznie – wraz
z wychowawcami- z następujących Gimnazjów : Łącko (6 oddziałów), Kamienica (3), Tylmanowa (2),
Wola Kosnowa (2), Szczawnica (2), Ochotnica Górna i Dolna ,Szczawa.
Sama forma, w jakiej ów dzień został
przygotowany bardzo się podobała i pozytywnie zaskoczyła wszystkich , zarówno przybyłych jaki i organizatorów. Zaraz po przekroczeniu progu szkoły „św.
Kingi” na gimnazjalistów czekali nauczyciele i uczniowie, którzy prowadzili gości „trasą” wiodącą przez pracownie: humanistyczną, ekonomiczną, budowlaną,
gastronomiczną, językową. Finałem była
imponująca hala sportowa, w której to na
co dzień odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego. W tym dniu miał tam
miejsce szkolny turniej piłki ręcznej. Było
dużo emocji i sportowej atmosfery, więc
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tym bardziej trudniej młodzież opuszczała trybuny. Był to niewątpliwie przedsmak tego, co czeka dziewczyny w klasie
sportowej Liceum Ogólnokształcącego,
do którego od kwietnia szkoła zaczyna
rekrutację.
W myśl „niepisanej” zasady, że „nie
samą tylko nauką uczeń w szkole żyje”,
zaprezentowano przed gimnazjalną publicznością stoiska kółek zainteresowań
, które „kręcą się” w nas intensywnie i co
rusz wciągają kolejnych utalentowanych
wokalnie i muzycznie ( a tych na ziemi
łąckiej nie brakuje!), teatralnie uczniów.
Znaleźli się tutaj także pasjonaci gór,

którzy od września tworzą tzw. Szkolny
Klub Łazika. Liczne fotografie z poszczególnych wypraw potwierdziły tylko, że
turystyczne trasy „przedeptali” osobiście. Sale, do których wprowadzani byli
gimnazjaliści, pokazywały codzienny klimat szkoły, kierunki kształcenia , zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia
młodzieży. W pracowni humanistycznej odbywała się lekcja poświęcona interpretacji dzieł sztuki oraz quiz o św.
Kindze. Na drzwiach tejże klasy widniał
plakat informujący o wszystkich działaniach, które podejmowane są, aby uwrażliwiać uczniów na kulturę, sztukę i dru17

giego człowieka: wyjazdy do teatru, kina,
montaże słowno- muzyczne, konkurs poetycki, angażowanie uczniów w pisanie
artykułów do lokalnej prasy.
Klasy: ekonomiczna i budowlana także miały się czym pochwalić. W tej pierwszej odbywała się lekcja, podczas której
młodzież gimnazjalna chętnie rozwiązywała łamigłówki matematyczne, odpowiadała na pytania dotyczące ekonomii
( najbardziej aktywni otrzymali certyfikaty z oceną bardzo dobrą) i mogła dowiedzieć się jakie działania należy podjąć, aby założyć firmę . W sali obok miała
miejsce prezentacja technikum budowlanego i zasadniczej szkoły zawodowej
na kierunku murarz-tynkarz. Przybyli
uczniowie otrzymali informacje o zawodzie dekarza, który od nowego roku
szkolnego będzie realizowany w Zespole Szkół im. św. Kingi pod patronatem
producenta okien dachowych- firmę Fakro. Odwiedzający pracownię budowlaną obejrzeli także ekspozycję narzędzi
z warsztatów szkolnych oraz zapoznali
się z programami komputerowymi min.
do rysunku technicznego: AutoCAD, Norma PRO.
Na „trasie” goszczących w szkole gimnazjalistów nie zabrakło także sali przystosowanej do nauki języka angielskiego, w której to nauczyciel przeprowadzał
konkurs językowy dotyczący znajomości realiów brytyjskich . Poza umiejętnościami komunikacyjnymi i znajomością
mowy Anglików, młodzież z gimnazjum
poradziła sobie z odpowiedziami, które
uwzględniać musiały także wiadomości ze sztuki, architektury, kultury Wielkiej Brytanii. W sali obok grupa uczniów
z klas maturalnych wraz z ks. Konradem
, prezentowała między innymi informacje na temat działalność Wolontariatu
Ojca Pio, który w ZS im. św. Kingi od lat
angażuje wielu chętnych do pomagania
potrzebującym. Można śmiało stwierdzić, że Wolontariat w tej szkole to już
tradycja!
Kolejne zajęcia, na które odwiedzający wchodzili z niemałym zainteresowaniem: to lekcja biologii ( tu tematem było
18

ludzkie serce, a uczniowie klasy IIIC konfrontowali swoje wiadomości z prawdziwym sercem świni.) Na lekcji matematyki królowały bryły geometryczne
natomiast w dwóch pracowniach gastronomicznych czekała na gimnazjalistów
prezentacja kulinarnych „wyczynów”
dziewczyn i chłopców z Technikum Żywienia: pieczenie rogalików, pyszne soki
warzywno-owocowe, ekspozycja i degustacja deserów oraz wzbudzający wiele spontanicznych zachwytów carving,

raźniejszość uczniowskiej codzienności.
Większe bądź mniejsze grupki gimnazjalistów co pewien czas przystawały przed
fotografiami np. absolwentów, pokazując
sobie jakąś znajomą twarz. Wszystko to
tworzyło miłą i przyjazną atmosferę, którą podkreślał dobywający się ze szkolnej kuchni zapach pieczonych rogalików.
Dzień otwarty Zespole Szkół w Łącku, to efekt zaangażowania całej szkolnej społeczności po to, aby jak najlepiej
zaprezentować przybyłym tu uczniom

czyli rzeźbienie „na żywo” w owocach
i warzywach.
We wszystkich odwiedzanych pracowniach zadbano , aby każdy gimnazjalista dowiedział się, jakie możliwości edukacyjne daje mu wybór szkoły
w Łącku: możliwość zdawania egzaminu dojrzałości, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, doskonalenie i rozwijanie swoich umiejętności na
różnych kursach, co w przyszłości może
przynosić same korzyści na rynku pracy.
Dużym zainteresowaniem cieszyła
się bogata galeria zdjęć, zdobiąca szkolne korytarze, ukazująca przeszłość i te-

różnych gimnazjów, to wszystko na co
mogą liczyć ci, którzy od września 2016
zdecydują się „zadomowić” u św. Kingi.
Będzie to dla nich czas trzech lub czterech lat kształtowania swojej osobowości, wiedzy, inwestowania w wykształcenie i różne umiejętności, zawiązywania
licznych przyjaźni…
Tym wszystkim, którzy piątego lutego pojawili się na kilka godzin w murach naszej szkoły – jeszcze raz bardzo
dziękujemy za otwartość, uśmiech i pozytywne wrażenia, którymi dzielili się
przy wyjściu.
Anna Brodowska
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Międzyszkolny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych
Jak co roku w okresie przedświątecznym miał miejsce Międzyszkolny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych
zorganizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury w Łącku. Wpłynęło na niego ponad 40 prac.
Jury w składzie: Maria Janiczak - twórca ludowy, Magdalena Leszko - plastyk
i Bernadetta Wąchała-Gawełek - instruktor GOK, po obejrzeniu wszystkich
prac, jakie wpłynęły na konkurs postanowiła przyznać następujące miejsca
i wyróżnienia.

kategoria PALMY:

I m-ce: Koło artystyczne – SP
w Maszkowicach,
Rafał Gierczyk – kl. VI – SP w Kiczni
Paweł Wójcik – kl. IV – SP w Zarzeczu
II m-ce: Patrycja Piksa – kl. I b – SP
w Maszkowicach
III m-ce: Amelia Owsianka – kl. IV a – SP
w Jazowsku
Anita Tokarczyk – kl. III a – SP w Łącku
Wiktoria Kotas – kl. VI – ZSP w Kadczy
Kacper Kurzawa – SP w Obidzy
Dominik Tokarczyk – kl. II – ZSP
w Czarnym Potoku
Zuzanna Sopata – kl. III – SP w Zabrzeży

kategoria PISANKI:

technika wykonania – tradycyjne
I m-ce: Łukasz Dąbrowski – kl. IV – SP
w Kiczni
Krystian Tworek – kl. VI – SP
w Zabrzeży
II m-ce: Kacper Łatka – SP w Obidzy

Filip Podobiński – kl. II a – SP w Łącku

technika wykonania – współczesne
I m-ce: Gabriela Piksa – kl. I b – SP
w Maszkowicach
Mariusz Olszewski – kl. II c – SP
w Jazowsku
Wiktoria Kołodziej – kl. I a – SP
w Jazowsku
Patrycja Kozik – kl. IV – ZSP w Kadczy
Jolanta Mieczkowska – kl. VI – SP
w Zarzeczu
Łucja Dolańska – kl. III – SP w Kiczni
Roksana Kałużna – kl. III – SP w Kiczni
Emilia Rucińska – kl. III a – Gimnazjum
w Zagorzynie
II m-ce: Weronika Kowalczyk – kl. II a –
ZSG w Zagorzynie
Bartłomiej Owsianka – kl. I b – SP
w Jazowsku
Maksymilian Rozmus – kl. II c – SP
w Łącku
Jakub Lizoń – SP w Obidzy
Krzysztof Krupa – SP w Obidzy
III m-ce: Sebastian Mrówka – kl. III a –
SP w Łącku

Jolanta Oleś – kl. I – SP w Zarzeczu
Patrycja Myjak – kl. VI – SP w Zarzecze
Justyna Postrożny – kl. I – ZSP w Czarnym Potoku
Ewelina Bednarz – kl.IV b – ZSG
w Zagorzynie
Julia Kolasa – kl. IV b – ZSG Zagorzyn
wyróżnienia:
Ilona Owsianka – kl. I B – Gimnazjum
w Jazowsku
Patryk Górliński – kl. I – ZSP w Czarnym
Potoku
Emilia Górska – kl. II – ZSP w Czarnym
Potoku
Klaudia Konopka – kl. VI – SP
w Zabrzeży
Marlena Chlipała – kl. IV b – ZSG
Zagorzyn
Amelia Mądry – kl. IV b – ZSG Zagorzyn
Natalia Skupińska – kl. IV b – ZSG
Zagorzyn
Komisja podkreśliła niezwykle wysoki
poziom konkursu, gratulując pomysłowości i różnorodności technik wykonania. Jury dziękuje jednocześnie nauczycielom i opiekunom za przygotowanie
uczestników.

Trening strzelecki w Tyliczu

W dniu 20. grudnia 2015 roku grupa uczniów Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku wraz z opiekunami uczestniczyła
w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Pana Radnego Powiatowego Tadeusza
Zaremby, mogliśmy doskonalić swoje umiejętności strzeleckie na strzelnicy myśliwskiej „U Leśników” w Tyliczu.
Ćwiczenia rozpoczął instruktaż dotyczący zasad bezpiecznego korzystania z
obiektu i broni oraz przegląd stanowisk
dla różnych dyscyplin strzelectwa sportowego: krąg myśliwski, oś myśliwska,
przeloty, zając, dzik, rogacz. Nasz przewodnik pokazał nam każde stanowisko, a następnie omówił ogólne zasady
odbywanej na nim konkurencji strzeleckiej. Po takim wprowadzeniu każdy
uczeń próbował ustrzelić rzutki wyrzucane przez specjalną maszynę. Okazało się, że ten typ strzelania w znacznym
stopniu różni się od ćwiczeń na strzelnicy pneumatycznej. Tam strzelaliśmy do
nieruchomej tarczy, zaś tutaj cel był dynamiczny i dodatkowo należało do niego trafić w możliwie krótkim czasie. Pan
Tadeusz Zaremba udzielał każdemu instruktażu – uczył jak należy skutecznie
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celować i strzelać. Młodzi strzelcy szybko opanowali technikę, a kolejne trafienia
sprawiały im dużą satysfakcję.
Następną konkurencją był strzał do
tarcz przedstawiających lisa, kozła i zająca ustawionych w odległości 100 m.
Używaliśmy do tego sztucera z lunetą,
jednak cele były statyczne. W tej konkurencji nasi uczniowie wypadli bardzo

dobrze, co potwierdziło że nie poszły
na marne treningi odbyte na strzelnicy
pneumatycznej.
Naszą przygodę strzelecką zakończyło tradycyjne ognisko, podczas którego mogliśmy podsumować ćwiczenia.
Wszystkim dopisywał dobry humor. Pojawiły się też pytania o termin następnego spotkania na tym obiekcie.
Wszyscy uczestnicy treningu strzeleckiego pragną podziękować Panu
Radnemu Tadeuszowi Zarembie za
poświęcony czas, zaproszenie na
strzelnicę, cenne wskazówki oraz sfinansowanie amunicji wykorzystanej
podczas ćwiczeń.
Opiekun Szkolnego Koła Strzeleckiego –
K. Pyrdoł
19

Łącko – obcowanie z „żywą historią” walki
niepodległościowej kpt. Stefanem Kuligiem
W poniedziałek tj. 22 lutego w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku w ramach zajęć z historii miała
miejsce prelekcja na temat działalności partyzanckiej w okresie okupacji i w czasach stalinizmu,
kapitana Armii Krajowej Stefana Kuliga.

W jej trakcie odczytany został życiorys
obecnego na spotkaniu bohatera poniedziałkowej prelekcji, opatrzony komentarzami i uwagami Pana Jana Ruchały
członka Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu.
Kapitan swoją burzliwą drogę w walce
o niepodległość rozpoczął z chwilą wybuchu II wojny światowej, jak sam wspomina w swoim życiorysie „… w szkole mówiło
się, że będzie wojna. Poza tym widziałem,
jak przygotowywali schron na Połomi, jak
otaczano go drutami kolczastymi….od
października 1939 r. wstąpiłem do ruchu
oporu ZWZ następnie AK-przyjmując pseudonim „Gorol”. Moim zadaniem było przeprowadzanie na szlaku kurierskim oficerów polskich do punktów w Słowacji tzn.
trasa biegła przez Jaworki, Lipnik do Toporca. W lutym 1940 roku powierzono mi
funkcję kolportera prasy konspiracyjnej AK
oraz informatora dla Batalionów Chłopskich (oddział w Piwnicznej) o transportach wojskowych i zachowaniu Niemców
na terenie mojego rejonu”. Stefan Kulig został aresztowany przez Gestapo w grudniu 1942 roku, po powrocie z kolejnego
powierzonego mu zadania, ale jak sam
wspomina mając już prawie 90 lat (urodzony 20 czerwca 1926 r. w Obłazach Ryterskich) „…ktoś musiał zauważyć, że wróciłem. Do dziś jednak nie wiem, kto mnie
wsypał…” Więziony i poddawany torturom najpierw w Nowym Sączu a następnie przewieziony do Tarnowa nie zdradził „konspiracji”. Prawdziwe piekło dla
kapitana zaczęło się dopiero od stycznia
1943 roku bowiem, wtedy przetransportowano go z Tarnowa do obozu koncentracyjnego Oświęcim – Brzezinka, w któ20

rym przebywał do jesieni 1944 roku.
Nadano mu tam nie tylko numer obozowy 95664, który przypomina mu przeżytą traumę, ale co gorsze został poddany
eksperymentom medycznym przez lekarzy SS: sztucznemu zakażeniu tyfusem
plamistym. Pod koniec 1944 roku przetransportowany koleją został do obozu
w Sachsenhausen, następnie po krótkim pobycie wysłano go do miejscowości Barth koło Roztoku, gdzie pracował
w zakładach samolotowych „Heinkiel”,
stamtąd w kwietniu 1945 roku do obozu w Ravensbruck „ …ewakuowali mnie
wraz z całą grupą więźniów na piechotę
bez schronienia. Marsz ten trwał przeszło
tydzień, pożywialiśmy się tym co było dostępne na surowo…..”.
Stefan Kulig 3 maja 1945 roku wraz
z innymi więźniami został odbity przez
Armię Czerwoną i jak dowiadujemy
się z jego relacji, którą odczytał jeden
z uczestników spotkania (Jakub Doleński
uczeń Technikum Budowlanego) powrócił w rodzinne strony z innymi kolegami
z AK. Dom i bezpieczeństwo było jednak
po roku 1945 iluzoryczne, bowiem prze-

śladowany i uwięziony przez rodaków,
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa PRL za działalność konspiracyjną
mającą na celu dążenie do niepodległego bytu Państwa Polskiego – to wszystko na trwale zostało w jego wspomnieniach: ”…praca w nieludzkich warunkach,
prymitywnymi narzędziami z czasów II
wojny światowej, w barakach nieogrzewanych, bez wody, z jedną latryną…,brakiem
zmiany bielizny od 10 miesięcy, obecnością
pluskiew i wszy…”.
Mimo iż upłynęło wiele lat od tamtych wydarzeń przeżycia te są wciąż
żywe w jego pamięci, dlatego sam bohater niechętnie do nich wraca.
Po odczycie można było uścisnąć rękę
kpt. Stefana Kuliga i zamienić z nim kilka słów.
Damian Olszyński jeden z uczestników tego spotkania tak wspomina to wydarzenie „….kapitan jest żywym przykładem heroizmu. W czasach, kiedy brakuje
prawdziwych wzorców moralnych, życie
kpt. Stefana Kuliga powinno skłonić do głębokich refleksji oraz winno stać się przykładem dla nas młodych poszukujących
swojej drogi życiowej, by zawsze z determinacją walczyć o dobro ogółu i odważnie
wkraczać w kolejne etapy swojego życia”.
Na zakończenie uczniowie wręczyli
Panu Kapitanowi, biało czerwoną wiązankę róż w dowód szacunku i wdzięczności, a Pan Dyrektor Adam Bigos zabrał głos i podziękował bohaterowi
prelekcji za przybycie i danie możliwości uczniom obcowania z „żywą historią”
walki niepodległościowej.
Małgorzata Moryto
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Laureatki z gminy Łącko w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Anioły – muśnięcie skrzydeł”
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Anioły – muśnięcie skrzydeł” został zorganizowany przez
Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Wpłynęło na niego blisko 3600 prac. Anioły można było wykonywać
różnymi technikami. Najwięcej było prac plastycznych: rysunków, akwarel, grafik, ale również
przepiękne rzeźby i ikona.

Jury w składzie: Kamila Kołodziejczyk –
instruktor WOK, Barbara Mucha – Brodzińska – ceramik, artysta – plastyk oraz
Jan Walkowiak – ceramik, mistrz malowania na szkle miało naprawdę trudne
zadanie, aby z tak licznego grona dokonać
wyboru najciekawszych prac.
Dlatego tym milej nam poinformować, że dwie dziewczynki z warsztatów
plastycznych w ramach pracowni Artika prowadzonej przez Magdalenę Leszko
przy GOK-u w Łącku zostały docenione.
W kategorii 5-8 lat I miejsce zajęła Natalia Leszko wykonując pracę w technice batiku, zaś w kategorii 9-13 lat Emilia
Jawor otrzymała wyróżnienie za anioła
namalowanego na płótnie.
Serdecznie gratulujemy!
(b.g.)
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Batik - technika malarska polegająca
na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli
tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą
wosku. Dla uzyskania specjalnych efektów proces woskowania i farbowania
można powtarzać wielokrotnie.
Wzory na tkaninie, najczęściej bawełnianej, uzyskuje się przez pokrywanie
płótna gorącym woskiem. Używa się do
tego pędzla, patyczka, szpatułki i tjantingu (przyrządu do malowania na tkaninach). Następnie tkaninę zanurza się w
zimnej kąpieli barwiącej. Miejsca pokryte woskiem pozostają niezabarwione. Po
wysuszeniu można nałożyć kolejną woskową fazę wzoru i ponownie barwić w

ciemniejszym barwniku. Czynność tę powtarza się wielokrotnie. Po wykonaniu
projektowanego wzoru tkaninę prasuje się przez biały papier. Batik to technika wykonywana przez pokolenia, najbardziej popularna w Indonezji i innych
krajach Azji, gdzie najczęściej do formowania pozycji batiku używa się skór
zwierzęcych.
W roku 2009 indonezyjski batik został wpisany na listę niematerialnego
dziedzictwa ludzkości.
za: www.wikipedia.pl
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Dalsze miejsca uczniów Gminy
Łącko:
4 m. Joanna Fiut

Jazowsko

W kategorii – Chłopców Szkół
Gimnazjalnych :
1 m. Jakub Szarota
2 m. Kamil Sajdak
3 m. Mateusz Golonka

Wielogłowy
Jazowsko
Krynica-Zdrój

Dalsze miejsca uczniów Gminy
Łącko:

Szachy w Łącku

Nagrodzeni uczniowie…

W dniu 10.12.2015 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbył się Powiatowy Turniej Szachowy. Zawody te z roku na rok cieszą
się coraz większym powodzeniem. Do rozgrywek zgłosiło się 102
uczniów z następujących miejscowości: BARCICE, CHEŁMIEC, GRYBÓW, JAZOWSKO, KAMIONKA WIELKA, KRYNICA-ZDRÓJ, ŁĄCKO,
STADŁA, WIELOGŁOWY, ZAGORZYN.

5 m. Paweł Adamarek
6 m. Miłosz Mikołajczyk
8 m. Michał Lesiak
9 m. Piotr Lisiecki
10 m. Rafał Lipień
11 m. Krzysztof Obrzut
14 m. Miłosz Haza
15 m. Łukasz Sajdak
17 m. Dariusz Twardowski
18 m. Miłosz Mrówka
21 m. Tomasz Gromala
22 m. Paweł Adamczyk
23 m. Sebastian Chłód

Łącko
Łącko
Łącko
Łącko
Łącko
Jazowsko
Jazowsko
Jazowsko
Jazowsko
Łącko
Łącko
Łącko
Jazowsko

W kategorii - Dziewczęta Szkół
Ponad-gimnazjalnych :

1 m. Marta Pyrdoł
ZS Łącko
2 m. Bożena Bobak ZSP Krynica-Zdrój
3 m. Paulina Ciepiela ZSP Krynica-Zdrój

Dalsze miejsca uczniów Gminy
Łącko:

Uroczystego otwarcia turnieju dokonała dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku –Barbara Stolarska,
życząc zawodnikom powodzenia w rozgrywkach. Z ramienia powiatu nowosądeckiego uczniów powitał koordynator
sportu – Marek Mirek wraz z Kamilem
Głębockim.
Przeprowadzającym zawody był Witold Majerski – nauczyciel wychowania
fizycznego w ZSG w Łącku oraz Stanisław
Myjak – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSŚK w Łącku.
Sekretarzem zawodów był Andrzej
Majerski – wychowawca SOSW w Nowym Sączu, pomagali mu nauczyciele
wychowania fizycznego – Beata Tokarczyk (ZSG w Łącku) oraz Agnieszka Haczek (ZSŚK w Łącku).
Najlepszymi szachistami zostali:

W kategorii – Dziewczęta Szkół
Podstawowych:

1. m. Joanna Reguła  SP 2 Krynica-Zdrój
2. m. Gabriela Lisiecka 
SP Łącko
3. m. Karolina Wąchała  SP Zagorzyn
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Dalsze miejsca uczniów Gminy
Łącko:
5 m. Klaudia Duda 
6 m. Natalia Tokarczyk 
7 m. Zuzanna Wingralek 

SP Jazowsko
SP Zagorzyn
SP Łącko

W kategorii – Chłopcy Szkoły
Podstawowe :

1 m. Łukasz Hopek 
SP Trzetrzewina
2 m. Jakub Rams SP 2 Kamionka Wielka
3 m. Szymon Owsianka  SP Jazowsko

Dalsze miejsca uczniów Gminy
Łącko:
4 m. Łukasz Myjak
5 m. Adrian Chlebek
10 m. Dariusz Majerski
12 m. Piotr Mrówka
13 m. Radosław Duda
14 m. Piotr Podobiński
15 m. Maks. Kołodziej
17 m. Kamil Majerski
18 m. Hubert Pomietło
19 m. Sebastian Mrówka

SP Łącko
SP Zagorzyn
SP Jazowsko
SP Łącko
SP Łącko
SP Jazowsko
SP Jazowsko
SP Jazowsko
SP Jazowsko
SP Łącko

W kategorii – Dziewczęta Szkół
Gimnazjalnych :
1 m. Kamila Wolff
2 m. Emilia Pióro
Angelika Podobińska

Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój
Jazowsko

4 m. Zuzanna Lisiecka
6 m. Agnieszka Ligas
8 m. Patrycja Jawor
9 m. Edyta Kulig

ZS Łącko
ZS Łącko
ZS Łącko
ZS Łącko

W kategorii  Chłopcy – Szkoły  
Ponadgimnazjalne:
1 m. Jakub Święs
2 m. Artur Faron
3 m. Jan Schab

LO Grybów
ZS Łącko
LO Grybów

Dalsze miejsca uczniów Gminy
Łącko:
4 m. Leszek Pyrdoł
6 m. Szymon Kucharski
8 m. Mirosław Kawecki
13 m. Dawid Cycoń
14 m. Krzysztof Faron
15 m. Marcin Hebda
16 m. Dawid Barnaś
24 m. Wojciech Chlipała
25 m. Jan Rusnarczyk

ZS Łącko
ZS Łącko
ZS Łącko
ZS Łącko
ZS Łącko
ZS Łącko
ZS Łącko
ZS Łącko
ZS Łącko

Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i dyplomami wręczanymi przez
Jana Dziedzinę wójta gminy Łącko, Barbarę Stolarską dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku oraz Stefana Pogwizda wicedyrektora ZSŚK
w Łącku.
Zdjęcia wykonał: Kamil Głębocki
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Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
W dn. 13 lutego na hali widowiskowo-sportowej w Łącku rozegrany został Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Łącko. Do turnieju zgłosiło się 108 zawodników, którzy zostali
podzieleni na sześć kategorii wiekowych:
Dziewczęta kl. I-VI
Chłopcy kl. I-III
Chłopcy kl. IV-VI
Gimnazjum i Szkoły Średnie
Grupa Kobiet
Grupa Mężczyzn

Rozgrywki przeprowadzone zostały
systemem każdy z każdym.
Oto zwycięzcy Turnieju z poddziałem na poszczególne kategorie
wiekowe:
Dziewczęta kl. I-VI
1. Zuzanna Matusiewicz
2. Klaudia Rams
3. Natalia Faron
Chłopcy kl. I-III
1. Karol Piksa
2. Arkadiusz Hamiga
3. Błażej Krupa
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Chłopcy kl. IV-VI
1. Kwit Szymon
2. Mrówka Dawid
3. Baran Damian

Gimnazjum i Szkoły Średnie
1. Jan Sopata
2. Dawid Wąchała
3. Damian Mrówka

Najmłodszy Zawodnik – Piotr Mrówka
Najstarszy Zawodnik – Pabiś Ryszard
Najlepszy Zawodnik Gminy Łącko –
Dawid Wąchała
Wszystkim Uczestnikom oraz Zwycięzcom gratulujemy i życzymy samych
sukcesów!!
za: www.hala.lacko.pl

Kobiety
1. Mikołajczyk Patrycja
2. Agnieszka Pach
3. Mordarska Agnieszka
Mężczyźni
1. Konrad Talar
2. Śląski Sebastian
3. Dudzik Grzegorz
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Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z Gminy Łącko
20 lutego w hali widowiskowo-sportowej w Łącku odbył się Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy Łącko. Uczestniczyło w nim 10 drużyn reprezentujących Gminę
Łącko. Po oficjalnym otwarciu zawodów przez Wójta Gminy Łącko Jana Dziedzinę, drużyny przystąpiły
do rywalizacji, która odbywała w 2 grupach:
Grupa A
MDP Jazowsko
MDP Zabrzeż
MDP Czerniec
MDP Maszkowice
MDP Zagorzyn
Grupa B
MDP Łącko
MDP Kicznia
MDP Wola Kosnowa
MDP Obidza
MDP Kadcza

Mecze rozegrane zostały systemem
każdy z każdym, z grupy A i B do fazy
finałowej awansowały po 2 najlepsze
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drużyny, walka była niezwykle zacięta,
a oto jakie drużyny MDP awansowały
najwyżej:
Mecze Półfinałowe:
Zagorzyn – Łącko
1:1 (karne 2:0)
Kicznia – Jazowsko 1:2
Mecz o Trzecie miejsce:
Łącko – Kicznia
1:2

Finał:
Zagorzyn – Jazowsko 0:2

Zwycięskiej drużynie MDP w Jazowsku
serdecznie gratulujemy.
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Mecz w futsalu na szlaku papieskim
05.03.2016 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku rozegrał się mecz pomiędzy Reprezentacją
Polski +35 z Reprezentacją Halowej Ligi Oldbojów Łącko.
Nasi reprezentanci mimo ciężkiej i wytrwałej gry ponieśli porażkę z Reprezentacją Polski 15:3. Jednak wynik nie był najważniejszy. Celem imprezy było aktywne spędzenie wolnego czasu,
propagowanie zdrowego trybu życia oraz dobra zabawa. Reprezentantom obu drużyn serdecznie dziękujemy za przybycie oraz
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życzymy kolejnych zwycięskich pojedynków na szklaku papieskim. Podziękowania kierujemy również kibicom za obecność i
doping oraz wsparcie dla naszej reprezentacji.
za: www.hala.lacko.pl
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Z życia Związku Podhalan Oddział w Łącku
Pasterka

Święta Bożego Narodzenia to jedna
z dwóch najważniejszych uroczystości
liturgicznych w ciągu roku. Najdonioślejszym zaś punktem Bożego Narodzenia jest Pasterka. Do łąckiego kościoła
na tzw. Mszę Św. Pasterską udali się także w dużej liczbie członkowie Związku

Opłatek Zarządu Głównego
Związku Podhalan w Polsce.

31 stycznia w Ochotnicy Dolnej odbył
się opłatek Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. Uroczystość połączona była z Jubileuszem 600-lecia lokacji wsi Ochotnica, uczestniczyła w niej
liczna delegacja Związku Podhalan Oddział w Łącku.

Podhalan Oddział w Łącku. Swym przybyciem w regionalnych strojach i zapewnieniem oprawy muzyczno-wokalnej oddali hołd Nowonarodzonemu Dzieciątku.

Kolędowanie u ks. kapelana
Stanisława Kowalika

nia, góralskie kolędy i pastorałki). Po nabożeństwie wszyscy kolędnicy udali się
do plebani na wspólne „posiady”.
Opłatek – Zabawa Karnawałowa

Dnia 10 stycznia członkowie Związku
Podhalan Oddział w Łącku udali się do
Ochotnicy Górnej. Przyjechali tam na zaproszenie swojego kapelana ks. Stanisława Kowalika, aby wraz z nim i jego
parafianami przeżyć góralską Mszę św.
i pokolędować. Członkowie Związku zapewnili oprawę sumy (gwarowe czyta-

hnij się
Uśmiec

Góral stanął przed sądem oskarżony o pobicie.
–– Oskarżony twierdzi, ze uderzył poszkodowanego jeden
raz zwiniętą gazetą?
–– Ano tak - zgadza się góral.
–– I od tego ciosu gazetą poszkodowany doznał wstrząsu
mózgu?
– Skoro tak doktor powiedział...
– W takim razie co było w gazecie?
– Nie wiem, nie czytałem.
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Zdjęcia Dawid Lis,
Krzysztof Adamczyk
Opracowanie Natalia Kyrcz,
Grzegorz Czepelak

Idzie niedźwiedź przez las i widzi na drodze jeża, który coś
sobie zajada:
–– Co jesz? – pyta niedźwiedź.
–– Co niedźwiedź? – odpowiada jeż.
Niedźwiedziowi zrobiło się trochę głupio, więc postanowił zapytać inaczej:
–– Co jesz jeżyku?
–– Co niedźwiedź misiu?

Na przystanku siedzą dwaj mężczyźni. Nagle podjeżdża samochodem obcokrajowiec. I pyta się o coś po angielsku, po niemiecku, francusku i hiszpańsku. Jeden mężczyzna do drugiego:
–– Marek, trzeba było się uczyć języków obcych to byś się
dogadał.
–– No i po co. On zna 4 języki i co? Dogadał się?
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Nagrodzone prace w Ogólnopolskim Konkursie „Anioły – muśnięcie skrzydeł”

Akcja „Zostań dawcą szpiku dla Nikoli”

Jasełka w wykonaniu Grupy Teatralnej Berecik

Jasełka w wykonaniu dzieci ze SP w Kiczni

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Olszewskim

Spotkanie z Zygmuntem Berdychowskim – zdobywcą Korony
Ziemi

XVII Międzyszkolny Konkurs Młodych Wokalistów

X Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

Uczestnicy meczu w futsalu na szlaku papieskim

