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Budowa tras rowerowych w gminie Łącko

Modernizacja dróg wojewódzkich  
na terenie Gminy Łącko

Przez gminę Łącko będzie prze-
biegał spory odcinek realizowa-
nego przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego projektu VeloDunajec 
polegającego na budowie trasy rowe-
rowej o długości 172 km od Zakopane-
go do Wierzchosławic. W ramach tego 
przedsięwzięcia na terenie gminy Łąc-
ko powstaną dwie kładki pieszo-rowe-
rowe przez rzekę Dunajec w Zabrzeży/
Wietrznicach oraz w Łącku. Ta druga 
jest niezwykle ważna ponieważ zastą-
pi funkcjonującą obecnie przeprawę 
rzeczną z której korzystają miesz-
kańcy przysiółka ,,Zawodzie”. Będzie 
to bardzo duże udogodnienie, gdyż 
funkcjonowanie przeprawy rzecznej 
jest ciągle uzależnione od wielu czyn-
ników jak choćby stan wody Dunajca 
czy też pory dnia (nieczynny po zmro-
ku). Pomysł budowy kładki w Łącku 
był wnioskowany przez gminę jako 
rozwiązanie alternatywne dla budowy 
trasy po lewej stronie rzeki od Zabrze-
ży z uwagi na problemy w pozyskaniu 
zgód o właścicieli działek w Czerńcu, 
a także znaczny koszt budowy trasy 
spowodowany budową dwóch kładek 
na rzece Kamienica, potoku Borki oraz 
koniecznością umocnienia brzegu Du-
najca. 

W ramach realizacji zadania po-
wstanie również kładka na potoku 
Czarna Woda w Łącku oraz na pozo-
stałych ciekach wodnych stanowią-
cych lewobrzeżne dopływy Dunajca na 
odcinku Łącko-Maszkowice. Oprócz 
ww. kładek powstaną miejsca obsługi 
rowerzystów (MOR) w Łącku oraz Ja-
zowsku, wyposażone w wiaty, stojaki 
dla rowerów, WC. Trasa będzie po-
siadać jezdnię szer. min 3,00 m o na-
wierzchni bitumicznej, natomiast na 

terenach będących w zarządzie RZGW 
nawierzchnię betonową.

Gmina Łącko aktywnie uczestniczy 
w tym projekcie. Pomaga w uzgodnie-
niach przebiegu trasy z właścicielami 
działek. Będzie również partycypować 
w kosztach wykupu gruntów. Wykorzy-
stany został również opracowany przez 
gminę projekt tras biegowo-rowero-
wych łączących miejscowości Czerniec 
– Maszkowice, którego część zostanie 
ujęta w zakresie VeloDunajec, pozosta-
łą część trasy łączącą trasę VeloDunajec 
z centrum miejscowości Łącko gmina 
zamierza wykonać w 2018 r. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. W celu 
pozyskania dofinansowania dla realiza-
cji zadania gmina zawarła porozumienie 
z gminą Stary Sącz, Chełmiec, Bobową, 

miastem Nowy Sącz oraz Fundacją Są-
decką i wspólnie ubiegają o dotację na 
projekt Centra Aktywnego Wypoczynku 
– trasy biegowo-rowerowe.

Warto dodać, że projekt VeloDuna-
jec ma łączyć się z ogólnoeuropejskim 
projektem EuroVelo stanowiącym sieć 
szlaków rowerowych pokrywających 
całą Europę.

Równocześnie gmina Łącko apli-
kuje o środki finansowe na realizację 
projektu budowa infrastruktury tury-
styczno-rekreacyjnej, która obejmuje 
budowę ciągu pieszo-rowerowego Łąc-
ko – Zagorzyn – Łącko o łącznej długo-
ści 3,3 km. Wniosek o dofinansowanie 
zadania uzyskał już wstępną akceptację 
Forum Subregionu. Planowany termin 
realizacji robót  to czerwiec 2018.

Na lata 2017 i 2018 zaplanowano 
modernizację dróg wojewódz-
kich nr 968 i 969 przebiegają-

cych przez gminę Łącko. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie ogłosił 
przetarg nieograniczony na rozbudo-

wę drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień 
– Zabrzeż  (Zadanie 1: odcinek  Szcza-
wa – Zabrzeż). Jak czytamy w ogłosze-
niu o zamówieniu zamieszczonym na 
oficjalnej stronie internetowej ZDW 
w Krakowie prace dotyczą rozbudowy 

jednojezdniowej drogi klasy G, o dwóch 
pasach ruchu, na długości ok. 19,5 km.

W ramach opisywanej inwestycji 
planuje się poszerzenie korpusu dro-
gi, adaptację jezdni poprzez wymianę 
lub wzmocnienie zarówno jej struktu-
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Przebudowa i modernizacja dróg gminnych

Dzięki pozyskanym w bieżącym 
roku dotacjom z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich oraz 

Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych w wysokości łącznej 
1 197 801 zł zostaną przebudowane na-
stępujące drogi gminne:

1.  Droga gminna nr 291831K „Kadcza 
– Stara Droga“ w Kadczy 
Wartość robót po przeprowadzeniu 

postępowania przetargowego wynosi 
416 970 zł.

W ramach planowanych robót zo-
stanie wykonana nowa konstrukcja 
drogi na odcinku 244 m oraz nowa na-
wierzchnia bitumiczna. Droga uzyska 
lewostronny chodnik oraz kanalizację 
opadową  zostanie wykonane dodatko-
we oświetlenie uliczne i przebudowane 
skrzyżowanie k/Szkoły Podstawowej. 
Termin realizacji robót zaplanowano na 
okres wakacyjny tj. lipiec-sierpień br.

2. Droga gminna nr 291841K „Jazow-
sko – Na Szczereż” m. Jazowsko 
i Szczereż.
Wartość robót po przeprowadzeniu 

postępowania przetargowego wynosi  
815 449 zł.

Zadanie będzie obejmowało wy-
konanie przebudowy odcinka drogi 
o łącznej długości 1907 mb przy ZSG 

w Jazowsku gdzie zostaną wykonane 
obustronne chodniki, zatoka postojo-
wa dla samochodów osobowych oraz 
zostanie oznakowane przejście dla 
pieszych. Natomiast odcinek długości 
1700 mb łączący miejscowości Jazow-
sko i Szczereż uzyska nową nawierzch-
nię bitumiczną.

Termin realizacji robót czerwiec – 
lipiec br.

3. Droga gminna nr 291858K przy bu-
dynku wielofunkcyjnym w Jazow-
sku.
Wartość robót po przeprowadzeniu 

postępowania przetargowego wynosi  
187 276 zł.

W ramach planowanych robót zo-
stanie wykonana nowa konstrukcja 
drogi na odcinku dł. 150 mb oraz nowa 
nawierzchnia bitumiczna. Droga uzy-
ska lewostronny chodnik oraz kanali-
zację opadową.

4. Droga gminna nr 292025 „Łącko – 
Strażacka” w Łącku
Wartość robót po przeprowadzeniu 

postępowania przetargowego wynosi  
268 857 zł.

Roboty będą obejmować przebudo-
wę odcinka drogi dł. 460 mb począw-
szy od budynku ZGK do Amfiteatru na 
G. Jeżowa. Droga uzyska lewostronny 

chodnik oraz nową nawierzchnię bitu-
miczną. Planuje się że roboty zostaną 
wykonane jeszcze przed Świętem Kwit-
nącej Jabłoni.

5. Droga gminna nr 291985K „Łącko 
Pożogi” w Łącku
Wartość robót po przeprowadzeniu 

postępowania przetargowego wynosi 
165 029  zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie 
nowej nawierzchni bitumicznej na od-
cinku drogi dł. 710 mb od krzyża przy 
ul. Piaskowego.

Powstanie chodnik  
na osiedlu Opijówka  
w Jazowsku

W ramach programu Inicjatywy Sa-
morządowe Gmina Łącko pozyskała od 
Zarządu Województwa Małopolskiego 
kwotę 300 tys. zł na budowę chodni-
ków w ciągu drogi wojewódzkiej 969 
w Jazowsku.

Wartość robót wg. kosztorysu inwe-
storskiego wynosi  816 429 zł brutto, 
brakująca kwota zostanie sfinansowana 
z budżetu gminy. Zadanie będzie obej-
mowało budowę chodnika  o łącznej 
długości  715  mb. Planowany termin re-
alizacji zadania maj – sierpień br.

ry nawierzchni jak i pobocza. Zostanie 
również przebudowane skrzyżowanie 
dróg 969 i 968 w Nabrzeży w formie 
ronda.Przy drodze zlokalizowane zo-
staną nie tylko nowe chodniki, ale 
również zatoki autobusowe i perony 
przystankowe. Koszt zadania szacuje 
się na około 24,5 mln zł.

Odcinek Szczawa - Zabrzeż nie 
jest jedynym fragmentem drogi woje-
wódzkiej 968, względem którego ZDW 
zaplanowało prace modernizacyjne. 
Inwestycja obejmuje również budowę 
ronda z dojazdami w Mszanie Dolnej  
na ulicy Orkana (w kierunku Niedź-
wiedzia i Mszany Górnej) oraz remont 
na odcinku Mszana Dolna - Szczawa. 
Według szacunków Wojewódzkie-
go Zarządu Dróg realizacja tych prac 
wyniesie w sumie  około 27,5 mln zł. 
Ostatni etap modernizacji drogi woje-
wódzkiej 968 dotyczy odcinka Lubień 
- Mszana Dolna, którego koszt według 
założeń ZDW zamknie się w kwotą 
około 9 mln zł. Wykonawca tej części 
prac zostanie wybrany w drodze prze-
targu planowanego na czwarty kwar-
tał bieżącego roku.

Długość omawianej drogi wojewódz-
kiej to 44 km. Całość wydatków związa-
nych z jej modernizacją w kolejnych la-
tach może sięgać kwoty 61 mln zł.

W kwestii modernizacji drogi wo-
jewódzkiej nr 969 inwestycja realizo-
wana jest przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie przy wsparciu 
finansowym Gminy Łącko w kwocie 
270 915 zł. Uchwała w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Województwu 
Małopolskiemu została podjęta przez 
Radę Gminy w dniu  30.11.2016 r.

Zadanie będzie realizowane w sys-
temie zaprojektuj i wybuduj przez 
Konsorcjum firm: Podhalańskie Przed-
siębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 
Nowy Targ i Przedsiębiorstwo Inżynie-
ryjne IMB-Podbeskidzie Skoczów.

Termin zakończenia realizacji zada-
nia ustalono na wrzesień 2018 r. War-
tość zaplanowanych robót wyniosła 
25 950 000 zł. 

W zakres robót zaplanowanych do 
wykonania na terenie gminy Łącko we-
dług Programu Funkcjonalno - Użyt-
kowego wchodzi:

• wykonanie nowej nawierzchni jezd-
ni na odcinku ok. 4 km od granicy 
z m. Tylmanowa do m. Czerniec;

• przebudowa 4 obiektów mosto-
wych na potokach:  Kamienica 
w m. Zabrzeż, Borki w m. Czerniec, 
Lichnia w m. Łącko, Leszcz w m. 
Maszkowice;

• obiekty uzyskają nową konstrukcję 
przez co podniesiona zostanie no-
śność, a także obustronne chodniki 
co poprawi warunki bezpieczeń-
stwa pieszych;

• budowa ciągu pieszo-rowerowego 
szer. 3,00 m o nawierzchni bitu-
micznej na odcinku dł. 2 350 mb;

• droga uzyska nowe chodniki oraz 
utwardzone pobocza szer. min. 
1,25 m;

• przebudowane zostanie newralgicz-
ne skrzyżowanie z drogami gmin-
nymi w m. Maszkowice;

• wszystkie istniejące przystanki ko-
munikacji publicznej uzyskają zato-
ki postojowe z peronami, co wpły-
nie na poprawę płynności ruchu 
oraz bezpieczeństwo.
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Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Zabrzeży

Trwają prace związane z budową sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej w Za-
brzeży. Obecnie wykonywana jest drewniana 
konstrukcja dachu, wewnętrzna instalacja 
wodno–kanalizacyjna oraz wewnętrzna in-
stalacja elektryczna. Przystąpiono również do 
wykonania docieplenia ścian zewnętrznych 
budyniu. Prace przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem więc termin zakończenia zadania 
nie jest zagrożony.

Urząd Gminy Łącko  
dostępny dla osób  
niepełnosprawnych

Zakończyły się roboty związane z moder-
nizacją Urzędu Gminy Łącko, który został 
przeprowadzony w celu dostosowania bu-
dynku do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz poprawy jakości świadczonych usług. 
Modernizacji poddano parter budynku, 
w którym zlokalizowano zarówno dziennik 
podawczy jak i kasę. Prócz tego wykonano 
dodatkowe wejście od strony rampy pod-
jazdowej, a także przebudowano toaletę 
z uwzględnieniem ograniczeń osób niepełno-
sprawnych. Co więcej stanowiska do spraw 
ewidencji ludności oraz działalności gospo-
darczej dostępne są w zmodernizowanych 
pomieszczeniach na parterze urzędu. Dodat-
kowo wyremontowano hol i schody prowa-
dzące na pierwsze piętro budynku.

Całkowity koszt robót związanych z opisa-
ną modernizacją wyniósł 118 193 zł, z czego 
kwota 88 000 zł to środki zewnętrzne pozy-
skane przez gminę, natomiast kwota 30 193 zł 
to udział własny gminy.

Mamy nadzieję, że wykonana inwestycja 
przyczyni się do podniesienia jakości świad-
czonych usług oraz poprawi wizerunek nasze-
go urzędu.

Nowa sala gimnastyczna w budowie

Urząd Gminy Łącko

Termomodernizacja szkół w Łącku, Zagorzynie 
Kiczni na pierwszym miejscu listy rankingowej  
do dofinansowania

28 marca 2017 r. Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego zatwier-
dził listę projektów do dofinan-
sowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla 

4 Osi priorytetowej Regionalna polity-
ka energetyczna, Działania 4.3 Popra-
wa efektywności energetycznej w sek-
torze publicznym i mieszkaniowym, 
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka moder-

nizacja energetyczna budynków uży-
teczności publicznej – SPR w ramach 
RPO WM. 

Projekt Gminy Łącko pn. „Ter-
momodernizacja szkół w miej-
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Nowoczesne kształcenie ogólne  
w Gminie Łącko za pieniądze z UE

Będą dodatkowe środki dla OSP w Gminie Łącko

scowościach Łącko, Zagorzyn 
i Kicznia” znalazł się 1. miejscu listy 
rankingowej. By poprawić efektyw-
ność energetyczną budynków zadanie 
obejmie docieplenie: elewacji, ścian 
piwnic, cokołów i kominów ponad da-
chem, stropu, docieplenie podłogi na 
sali gimnastycznej (w Łącku i w Za-
gorzynie); wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej. Ponadto zmodernizowa-

ne zostaną kotłownie co. W Kiczni wy-
mieniony zostanie kocioł węglowy na 
kocioł opalany biomasą oraz zostaną 
zamontowane kolektory słoneczne. 
W Łącku kocioł węglowy zostanie za-
stąpiony kotłem olejowym, natomiast 
w Zagorzynie wymieniony zostanie 
stary 20 letni kocioł olejowy na nowy.

Okres realizacji projektu: 2017-
2018.

Szacowana wartość projektu: 
3 271 920,53 zł, z czego kwota dofinan-
sowania to 1 499 837,68 zł.

W bieżącym roku zostaną wykona-
ne roboty w szkole w Zagorzynie oraz 
remont kotłowni w Łącku, natomiast 
termomodernizacja budynku szko-
ły w Łącku i całość prac przy szkole 
w Kiczni zostaną wykonane w 2018 r.

Już niebawem rozpoczniemy reali-
zację kolejnego projektu eduka-
cyjnego. Pozwoli on na wzboga-

cenie oferty edukacyjnej naszych szkół 
podstawowych i gimnazjów.

Kryterium decydującym o możli-
wości objęcia danej szkoły wsparciem 
w ramach projektu, były wyniki ze 
sprawdzianu po 6 klasie z matematy-
ki, na poziomie poniżej średniej wo-
jewódzkiej tj. 64,3% dla szkół pod-
stawowych oraz wyniki z egzaminu 
gimnazjalnego z części matematyczno- 
przyrodniczej z zakresu z matematyki, 
na poziomie poniżej średniej woje-
wódzkiej tj. 51,4% lub z zakresu przed-
miotów przyrodniczych poniżej śr. woj. 
tj. 52,1%

Zgodnie z ww. kryteriami dostę-
pu z terenu naszej gminy w projekcie 
wezmą udział uczniowie szkół podsta-
wowych w Czarnym Potoku, Kiczni, 

Maszkowicach, Obidzy i Zagorzynie 
oraz uczniowie gimnazjum w Łącku, 
Jazowsku i Zagorzynie.

Zaplanowane w projekcie działania 
zostały ukierunkowane z jednej strony 
na odnajdywanie u dzieci i młodzieży 
drzemiących w nich możliwości, z dru-
giej - na skuteczne pokonywanie barier 
edukacyjnych. Głównym celem projek-
tu jest podniesienie dostępności i jako-
ści edukacji dla ok. 1000 dzieci i mło-
dzieży w zakresie kształcenia ogólnego 
oraz wzrost kompetencji wśród 80 na-
uczycieli w zakresie wykorzystania no-
woczesnych narzędzi oraz technologii 
informacyjnych. 

Dzięki dofinansowaniu realizowa-
ny będzie szereg zajęć pozalekcyjnych 
z matematyki, nauk przyrodniczych 
i kompetencji informatycznych w for-
mie zajęć wyrównawczo-dydaktycz-
nych, korekcyjno-kompensacyjnych, 

kółek zainteresowań, wycieczek szkol-
nych oraz szkoleń dla nauczycieli w za-
kresie wykorzystania nowoczesnych 
narzędzi i technologii informacyjnych 
oraz pracy z uczniami metodą ekspery-
mentu. W szkołach powstaną również 
pracownie przedmiotowe. Sale infor-
matyczne zostaną dostosowane i wy-
posażone w tablice interaktywne oraz 
zestawy komputerowe.

Projekt realizowany jest w ramach 
10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompe-
tencje, Działanie 10.1 Rozwój kształ-
cenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 
Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne RPO WM 2014-
2020.

Okres realizacji: 2017-2018
Szacowana wartość projektu: 3 537 

267,41 zł, w tym wartość dofinansowa-
nia to 3 360 404,04 zł.

W ramach Programu „Zapo-
bieganie poważnym awariom 
i likwidacja ich skutków dla 

Środowiska – Bezpieczny Strażak” 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie gmina otrzymała dofi-
nansowanie na realizację projektu pn. 
„Zakup odzieży ochronnej do działań 
bojowych dla Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Gminie Łącko”.

Zadanie obejmuje zakup 9 komple-
tów odzieży ochronnej do działań bo-

jowych dla 6 Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Gminie Łącko: 
OSP Kadcza, OSP Czarny Potok, OSP 
Jazowsko, OSP Wola Kosnowa, OSP 
Obidza, OSP Zarzecze.

Wybór jednostek OSP wynika 
z konieczności spełnienia kryterium 
dopuszczającego w postaci następu-
jącego warunku: każda gmina może 
złożyć wniosek o dofinansowanie na 
kwotę nie większą niż 4.500,00 zł na 
zakup odzieży ochronnej dla danej jed-
nostki OSP oraz jednostka OSP może 

otrzymać dofinansowanie na kwotę 
nie większą niż 4.500,00 zł na zakup 
odzieży ochronnej w ciągu 8 lat trwa-
nia Programu.

Okres realizacji: wrzesień 2017 r.
Koszt całkowity zadania: 27 000 zł, 

w tym wartość dofinansowania to 13 
500 zł.
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Złote i Diamentowe Gody w gminie Łącko
23 lutego 2017 r. w Karczmie u Kla-

gów 40 par małżeńskich miało swoje 
święto. Doniosła uroczystość dotyczy-
ła obchodów Złotych i Diamentowych 
Godów. Z okazji 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego wręczono Medale Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. Jest to 
cywilne odznaczenie państwowe przy-
znawane przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Stanowi nagrodę dla 
osób, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim.

Dostojnym Jubilatom odznaczenia 
wręczał Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzi-
na, który życzył im dużo zdrowia i ko-
lejnych Jubileuszy. Z kolei okoliczno-
ściowe Listy Gratulacyjne małżonkowie 
otrzymali z rąk Przewodniczącej Rady 
Gminy Łącko Bernadetty Wąchały-Ga-
wełek. Prócz tego pary odbierały kwiaty 
i upominki od kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Łącku Beaty Faron. Na-
stępnie został wzniesiony toast, po któ-
rym odśpiewano huczne „Sto lat”.

Wśród gości zaproszonych na uro-
czystość znaleźli się Radni Gminy 
Łącko, Sołtysi miejscowości zlokali-
zowanych na terenie gminy, Skarbnik 
Gminy Łącko, Zastępca Wójta Gminy 
Łącko oraz Sekretarz Gminy Łącko.

Kiedy oficjalna część imprezy do-
biegła końca Jubilaci zostali zaprosze-
ni na poczęstunek przy muzycznym 
akompaniamencie kwartetu smyczko-
wego ze Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Łącku.
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Delegacja z Łącka na 80. urodzinach  
prof. Bolesława Farona

W dniu 2 marca 2017 r. Prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski 
wydał  bankiet z okazji 80. urodzin pro-
fesora Bolesława Farona.  Uroczystość 
odbyła się w Sali Kupieckiej w Pałacu 
Wielopolskich – siedzibie krakowskie-
go magistratu. Na zaproszenie Pana 
Prezydenta w bankiecie uczestniczyli 
przedstawiciele Ziemi Łąckiej: Pan Jan 
Dziedzina wójt Gminy Łącko,  Pani Ja-
dwiga Jastrzębska prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Łąckiej i Pani Hali-
na Setlak dyrektor Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Czarnym Potoku. 

Mariola Berdychowska, prezes zarzą-
du Sądeckiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku Pani Wiesława Borczyk, na-
ukowcy współpracujący z „Rocznikiem 
Sądeckim”.

Pan Profesor Faron wraz z gratula-
cjami i życzeniami przyjął wiele słów 
wdzięczności, szacunku i uznania.

Tego dnia na Uniwersytecie Peda-
gogicznym w Krakowie zorganizowa-
no Konferencję Naukową poświęconą 
Panu Profesorowi pn. „Proza dwudzie-
stolecia międzywojennego z dzisiejszej 
perspektywy”. Profesor specjalizuje się 
m.in. literaturą tego okresu. Ponadto 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
wydał  „Pejzaże humanistyczne. Księ-
ga Jubileuszowa Profesorowi Bolesła-
wowi Faronowi poświęcona” (Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, 2017 r.). 

Pan Profesor Bolesław Faron urodził 
się w Czarnym Potoku. Jesteśmy dumni, 
że mamy tak wielkiego rodaka, znanego 
i cenionego na Sądecczyźnie, w Krako-
wie i w kraju. Mieszka w Krakowie, ale 
przez całe lata swojej bogatej działal-
ności zawodowej i publicznej pamięta 
o swoim pochodzeniu z Czarnego Po-
toku, z Ziemi Łąckiej. Od lat 90. ub. w. 
„wraca do korzeni” w cyklu artykułów, 
wspomnień i szkiców w „Wieściach”, 
w „Roczniku Sądeckim”, w „Almanachu 
Łąckim” oraz w książkach „Korzenie 
(1997), „Powrót do korzeni (2000) i „Po-

wrót do korzeni Nowy” (2010), podkre-
ślając swoje przywiązanie do stron ro-
dzinnych. Obecnie z wielkim zapałem 
i zaangażowaniem uczestniczy w pra-
cach Komitetu Organizacyjnego Ob-
chodów 700 – lecia wsi Czarny Potok. 
Kierując się  często cytowanymi słowami 
Władysława Orkana „Wróć braciom, coś 
wiedzą zdobył”, („Wskazania dla synów 
Podhala”), organizuje dla mieszkańców 
Czarnego Potoku Konferencję Naukową 
związaną z Jubileuszem Wsi. 

Panie Profesorze,
gratulujemy,  

życzymy wszystkiego,  
co najlepsze i dziękujemy.

Halina Setlak  
Fot. J. Leśniak

Gośćmi Pana Prezydenta byli znani 
przedstawiciele kręgów nauki i kultury, 
rektorzy wyższych uczelni, przyjaciele 
i znajomi Jubilata. Wśród nich obecna 
była liczna delegacja z Ziemi Sądeckiej, 
m.in.  wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Pan Michał Kądziołka, dyrektor 
Instytutu Studiów Wschodnich Pani 
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Zbójecka Ciupaga dla Górali Łąckich

Wieczór autorski Bronka z Obidzy  
w krakowskim Matrasie

12 lutego zakończył się 45. Karna-
wał Góralski w Bukowinie Tatrzań-
skiej. Dla Górali Łąckich był on niezwy-
kle udany.

10 lutego Górale Łąccy kierowani 
przez Łukasza Ukleję, wystąpili w kon-
kursie tańca zbójnickiego. Brawurowy, 
niezwykle żywiołowy taniec z mnóstwem 
trudnych figur, takich jak podcinany, czy 
przerzucany został wykonany bezbłęd-
nie. Owacje długo nie milkły po występie.

Komisja konkursowa w składzie: 
Aleksandra Bogucka, Dorota Majer-
czyk, Józef Pitoń, Jan Stachoń,   Stani-
sław Bachleda, Stanisław Łukaszczyk-
-Kołoc po obejrzeniu 9 konkursowych 
występów przyznała I miejsce oraz 
Ciupagę Zbójnicką i nagrodę pie-
niężną Góralom Łąckim z Łącka.

To wielki sukces naszych górali, 
tym bardziej, że został powtórzony po 
19 latach od poprzedniego. 

Serdecznie gratulujemy!!
A oto zwycięski zbójecki skład:
Daniel Opyd, Wojciech Chlipała, 

Mariusz Najduch, Dariusz Najduch, 

Sławomir Najduch, Adrian Najduch, 
Marcin Tarchała, Łukasz Kałużny.

Przygrywała muzyka w składzie: 
Błażej Pogwizd, Dawid Golonka, Mate-
usz Kulasik i Marcin Wnęk.

Kierownik zespołu: Łukasz Ukleja

24 lutego w krakowskiej księgarni 
Matras, przy Rynku Głównym odbyło 
się spotkanie z Bronkiem z Obidzy Ko-
zieńskim, cenionym poetą, wnikliwym 
obserwatorem otaczającej rzeczywisto-
ści, góralem. Bronek znany jest bliż-
szym i dalszym z licznych publikacji 
w internecie i rzecz jasna z tomików 
poezji, a wśród nich tego  pt. „Wikli-
nowe ptaki”, który był promowany 
w trakcie wieczoru.  

Spotkanie prowadziła Elżbieta 
Wojnarowska, uznana pisarka i poet-
ka. Dzięki tej rozmowie, prowadzonej 
z wielką wrażliwością, licznie zgroma-
dzeni przyjaciele twórczości Bronka 
mogli poznać go jeszcze lepiej. Nie 
było oczywistych odpowiedzi, ale takie, 
które zmuszały do zastanowienia. Ot, 
właśnie tak jak to z Bronkiem zwykle 
bywa…  Nie mogło również zabraknąć 
poezji Bronka i to wygłaszanej przez 
samego autora – poezji niebanalnej, 
nieoczywistej, pięknej.

Znalazł się również wiersz „Ostat-
nia wieczerza.

OSTATNIA WIECZERZA

Choć mi zegar przekręcą na wieczór.
Kalendarze przestawią na jesień,
to tym bardziej nie będę się spieszył,
będę wlókł się powoli jak wrzesień.

Może zajdę tym razem do ciebie,
sprawdzić w końcu czym chata bogata
i będziemy w bogactwie tym siedzieć,
choćby miał tam październik nas zastać.

Listopadem ogarnę cmentarze,
maszerując z jednego na drugi
pozdejmuję znajome mi twarze
i zabiorę ze sobą na grudzień.

Zimą pewnie nadejdzie pogoda,
może Jezus narodzi się we mnie?
Albo wróci, jak dawniej i poda
ciepłą dłonią bukiecik tajemnic.

Stół na końcu rozłożę ogromny,
poustawiam dla wszystkich talerze,
dla umarłych, żyjących, dla wspomnień
i pożegnam,
ostatnią wieczerzą.

Po zakończeniu tej literackiej wę-
drówki nadszedł czas na słowa od przy-
jaciół. W tym gronie był również poeta 
krakowski Józef Janczewski, który mię-
dzy innymi tak powiedział o twórczości 
Bronka: Mamy do czynienia z niezwy-
kłym przewodnikiem, który uczy nas 
milczeniem słyszeć, patrzeć i przeży-
wać. A wszystko to ujęte w rymy wy-
maga pewnego wysiłku intelektualne-
go, a nie łatwizny, i dzięki temu wiersze 
te stają się przeciwwagą nagminnie pi-
sanych, dziś, modnych białych wierszy.

Wśród uczestników spotkania zna-
lazła się również liczna reprezentacja 
gminy Łącko, a także łąckowianin z po-
chodzenia prof. Julian Dybiec. 

Ciepłe słowa padały rzecz jasna 
pod adresem naszego Poety, ale rów-
nież organizatorów, czyli kierownictwa 
Księgarni Matras, dzięki którym moż-
liwe było to spotkanie. A ze zdjęć na 
ścianach patrzyli wcześniejsi goście tej 
księgarni – Kapuściński, Szymborska, 
Miłosz… Patrzyli i się uśmiechali…

(b.g.)
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Grupa Teatralna „Berecik”  
na podium Posiadów Teatralnych na Orawie

W dniach 4-5 marca w Oraw-
skim Centrum Kultury w Ja-
błonce odbyły się Posiady Te-

atralne, czyli 5. Małopolskie Spotkania 
Teatrów Amatorskich. Organizatora-
mi byli: MCK Sokół w Nowym Sączu, 
Orawskie Centrum Kultury i Gmina Ja-
błonka. W konkursowe szranki stanęło 
15 grup z ośmiu powiatów wojewódz-
twa małopolskiego.

Wśród z nich znalazła się Grupa Te-
atralna „Berecik” z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łącku. Młodzi aktorzy zapre-
zentowali spektakl wg scenariusza Ada-
ma Piekarzewskiego pt. „Król wscho-
dzącego słońca”. To opowieść o życiu 
zwyczajnego Człowieka, któremu każ-
dego dnia towarzyszy Nadzieja związana 

z oczekiwaniem na przyjście tajemnicze-
go Króla. W tą prostą egzystencję wkrada 
się Zło, a Człowiek staje przed dylema-
tem, po której stronie się opowiedzieć...

Prezentacja ta dała grupie III 
miejsce, dyplom oraz nagrodę 
pieniężną w kategorii: inscenizacja 
tekstów literackich (dowolna forma 
prezentacji scenicznej), pierwszego 
miejsca nie przyznano.

Nie można było sobie wymarzyć 
lepszego debiutu na wielkiej scenie. Na 
uwagę zasługuje również fakt, iż Grupa 
Teatralna „Berecik” jako jedyna repre-
zentowała powiat nowosądecki.

Jury w składzie: Maria Brylak-Za-
łuska – etnograf, Jerzy Hojda – aktor, 
reżyser, scenarzysta i Andrzej Róg – 

aktor, reżyser, scenarzysta, w uwagach 
o spektaklach w załączniku do protoko-
łu umieściło taką notatkę:

KRÓL WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA 
(reż. Bernadetta Wąchała-Gawełek) 
Grupy Teatralnej BERECIK z Łącka – 
młodzież wraz z reżyserem stworzyli 
interesujący, poetycki moralitet. For-
ma ta wymaga wysokiej kultury prze-
kazu słowa, gestu i prawdy emocjonal-
nej. Życzymy rozwoju sztuki aktorskiej.

Grupa wystąpiła w składzie: Ewe-
lina Kutwa, Patrycja Adamczyk, 
Agnieszka Kurzeja i Szymon Chlipa-
ła oraz Monika Duda, Gabriela Opyd 
i Adrian Najduch.

fot. M. Harbaczewski - MCK Sokół
(b.g.)
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KONCERT NOWOROCZNY ORKIESTRY DĘTEJ  
IM. T. MORYTO W ŁĄCKU- KOLBUSZOWA 29.01.2017

W dniu 29.01 2017  orkiestra 
nasza wzięła  udział w Kon-
cercie Noworocznym w Kol-

buszowej k. Rzeszowa. Oprócz łąckich 
muzyków zaprezentowała się  miejsco-
wa orkiestra dęta z MDK, jak również  
grupy młodzieżowe w układach tanecz-
nych. 

Zgodnie z przyjętym zwyczajem 
koncert rozpoczął się Hejnałem łąckim, 
który zawsze brzmi dostojnie i uroczy-
ście chociaż w różnych okolicznościach 
jego wydźwięk jest inny, specyficzny 
dla danego miejsca i  odkąd pamiętam 
zawsze powodował szybsze bicie serca 
i przypominał, że jest wyjątkowy, bo 
przede wszystkim nasz łącki. 

 W minionych latach hejnał grany 
był przeważnie  w czasie Święta Kwit-
nącej Jabłoni przez naszych poprzed-
ników trębaczy panów Stanisława Wą-
chałę, Tadeusza Dolańskiego, Stefana 
Pyrdoła i innych obecnie zaś  w czasie 
koncertów i uroczystości chociażby 
podczas  wręczania medali Młodzie-
żowych Mistrzostw Świata w kajakar-
stwie górskim na płycie naszego rynku. 

Hejnał był początkowo napisany 
na dwie trąbki i tak był wykonywany 
przez długie lata, aż do chwili gdy ka-
pelmistrzem orkiestry został Stanisław 
Strączek, który  opracował  go na cztery 
trąbki jak również  dla całej orkiestry. 
W chwili obecnej hejnał wykonywany 
jest następująco: najpierw grają wszy-
scy trębacze w jednym głosie, następnie 
grają w czterogłosie a za trzecim razem 
jakby na finał gra cała orkiestra. Taki 
układ powoduje, że ekspresja muzycz-
na narasta i kolejno wprowadza słu-

chaczy w nowy wymiar, aż do pełnego 
fanfarowego brzmienia całej orkiestry.

Tak więc  koncert  rozpoczął się 
tradycyjnie hejnałem po czym jako, że 
jeszcze jest okres bożonarodzeniowy 
wykonane zostały: Białe Boże Narodze-
nie, Jingle Bells, Deck The Halls a na-
stępnie utwory z  repertuaru orkiestry -  
te najnowsze jak chociażby Afrykańska 
Symfonia, New York New York, Echo 
z  Góry Jeżowej  zaprezentowane przez 
naszych znakomitych solistów trębaczy 
Jarosława Strączka oraz Arkadiusza Li-
pienia oraz wokalne zaśpiewane  przez 
nasze piękne solistki Anię Gromalę, 
Małgosię Dudę i znakomitego  wokali-
stę Marcina Wnęka jak również Marka 
Lipienia. 

W tym miejscu znów warto  wrócić  
do wspomnień a mianowicie chciał-
bym zwrócić  uwagę na sprawę bardzo 
ważną w kontekście przemieszczania 
się czyli na sprawność komfort i bez-
pieczeństwo podróżowania. W począt-
kowych latach działalności orkiestry 
trudności pojawiały się na każdym 
kroku, więc komunikacja i przemiesz-
czanie się nie było wyjątkiem.  Świat 
wyglądał trochę inaczej niż obecnie, 
motoryzacja nie była na takim pozio-
mie jak dzisiaj a samochody prywatne 
można było policzyć na palcach ręki 
tak więc kiedy trzeba było pojechać 
gdzieś w okolicę aby zagrać czy to na 
Mszy Św. akademii bądź pogrzebie za-
wsze pojawiał się problem z transpor-
tem. Nie było wyspecjalizowanych firm 
transportowych a wynajęcie autobu-
su z PKS czy biura turystycznego było 
bardzo trudne i nie dokonywano tego 

tak jak obecnie za pomocą telefonu 
gdzie praktycznie sprawę załatwia się 
od ręki tylko wszystko trwało bardzo 
długo.  Najczęściej wyglądało to tak, 
że kierownictwo orkiestry zwracało się 
z prośbą do szefa transportu tutejszej 
Gminnej Spółdzielni i ten delegował  
ciągnik z przyczepą lub samochód do-
stawczy, którymi  na co dzień dowożo-
no towar do pobliskich sklepów, a kie-
rowcą często bywał pan Piotr Banach 
również członek orkiestry, który po 
dojeździe na miejsce grał z orkiestrą  
na tubie. W pojazdach tych  wstawiano 
normalne drewniane ławeczki na któ-
rych zasiadali orkiestranci  i w drogę 
– oczywiście na wyjazdy dłuższe festi-
wale czy konkursy wynajmowano auto-
busy, a komfort podróżowania bez po-
równania do dzisiejszego. Warto o tym 
wspomnieć aby uzmysłowić zwłaszcza 
młodszemu pokoleniu ile trudu, samo-
zaparcia i ogromu dobrej woli trzeba 
było oddać aby w tamtych czasach kul-
tywować tę muzyczną pasję jak bardzo 
zmienił się świat wokół nas, jak dużo, 
dużo łatwiej jest dzisiaj kontynuować  
dzieło naszych poprzedników. 

Tak więc wracając do koncertu 
w Kolbuszowej trzeba z dumą stwier-
dzić, że to co pozostawili poprzednicy 
jest kontynuowane i to w doskonałym 
stylu czego wyrazem były gromkie bra-
wa, którymi publiczność nagradzała 
każdy wykonany utwór, a że repertu-
ar jest bardzo bogaty i zróżnicowany 
każdy odbiorca znalazł dla siebie coś 
bliskiego sercu. Muzyka wykonywana 
przez orkiestrę oprawiona w przepięk-
ne nasze stroje regionalne powoduje, 
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że gdziekolwiek pojawia się orkiestra 
jest przyjmowana ciepło i serdecznie. 
Prawdziwymi perełkami są soliści wo-
kaliści i instrumentaliści, o których już 
wspominałem bo to właśnie po wyko-
nywanych przez nich utworach były 
największe brawa i skandowane imio-
na – wszystko to oczywiście pod czuj-
nym okiem i uchem pana kapelmistrza 
płk dr. hab. Stanisława Strączka.  Na 
zakończenie koncertu aby tradycji sta-
ło się zadość  został wykonany  Marsz 
Radetzky w rytm, którego publiczność 

biła brawo po czym nastąpił bis i po-
nowne wykonanie. Po zakończonym 
koncercie głos zabrali organizatorzy, 
którzy bardzo serdecznie i gorąco po-
dziękowali orkiestrze za występ oraz 
uhonorowali orkiestrę wiązankami 
kwiatów, szczególnie dziękując naj-
młodszym przedstawicielom orkiestry 
Mateuszowi Domkowi oraz Szymonowi 
Stawiarskiemu. 

Orkiestra bardzo intensywnie pra-
cuje tak aby na dzień Jubileuszu była 
w pełni przygotowana do koncertu 

i tak: trwają prace nad dokończeniem 
płyty CD i są one już prawie na finiszu, 
powstało logo orkiestry, które jest pre-
zentowane na stronie orkiestry, zostały 
również zamówione teczki koncerto-
we na nuty. Upływający czas i każdy 
kolejny koncert skłaniają  do refleksji 
i zadumy ile tytanicznej pracy musieli 
włożyć poprzednicy aby orkiestra mo-
gła być i grać oraz jak wielka grupa 
ludzi zetknęła się z orkiestrą  przez te 
wszystkie lata.             

Marek Lipień 

Wspomnienie zimowych ferii

Tegoroczne ferie zimowe obfito-
wały w masę różnorakich imprez, 
a oferta  jaka została przygoto-

wana  przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Łącku dla dzieci i młodzieży  była bar-
dzo bogata tak, że każdy mógł znaleźć 
coś co sprawiło, że było wesoło, cieka-
wie i miło, a przede wszystkim można 
było spróbować swoich sił w różnych 
dziedzinach sztuki i nie tylko. 

Na początek odbyły się warszta-
ty plastyczne pt. „Podaruj śmieciom 
drugie życie” oraz „W leśnej krainie” 

prowadzone przez panią Magdale-
nę Leszko  i miały podwójny wymiar 
, a mianowicie po pierwsze pokazały 
uczestnikom, że z przedmiotów będą-
cych śmieciami można stworzyć  cieka-
we formy takie jak dinozaury, stwory, 
pojemniki na kredki czy ołówki, do 
budowy których wykorzystano  m.in. 
makulaturę, opakowania po jogurtach, 
butelki plastikowe, korki, kapsle, tro-
chę kleju bibuły i taśmy, a po drugie 
uzmysłowiły uczestnikom jak bardzo 
ekologiczna jest taka forma plastycz-

na, że przez tworzenie przedmiotów 
użytecznych z odpadów powodujemy 
mniejszą produkcję śmieci. Zaś malo-
wanie farbami oraz kredkami wodnymi 
leśnej krainy, to kolejne wydarzenie, 
w czasie którego  uczestnicy według 
swojego pomysłu przedstawiali las oraz 
jego mieszkańców  i w zależności od 
wieku oraz inwencji twórczej powsta-
wały kolorowe obrazy przedstawiające 
ten właśnie temat. 

Spotkanie z rzeźbą było kolejnym 
wydarzeniem, w czasie którego w ruch 
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poszły dłuta i inne akcesoria  rzeźbiar-
skie, a prowadzący pan Józef Tokarz 
w bardzo przystępny prosty i ciekawy 
sposób  opowiedział  z czego powstają 
rzeźby, jak długo trzeba pracować aby 
można było podziwiać końcowy efekt 
pracy, jakich materiałów używać do 
konserwacji i malowania rzeźb. Opo-
wiadał również o swojej rzeźbiarskiej 
drodze oraz spotkaniu w wyjątkowym 
artystą – Władysławem Hasiorem. 

Z kolei pani Danuta Rams wtajem-
niczała uczestników w jaki sposób wy-
szywa się portki góralskie, jak tworzy 
się gorsety, ile energii i czasu nie wspo-
minając o materiałach trzeba włożyć 
aby powstały te właśnie ręcznie wyko-
nywane z wielką pasją i mozołem dzieła 
sztuki.

Wyjazd do MCK Sokół w Nowym 
Sączu to następne niezwykłe spotkanie 
z regionalizmem, z instrumentami lu-

dowymi nie tylko z Polski, ale różnych 
części Europy takimi jak trąboskrzyp-
ce, różnego rodzaju fujarki pasterskie, 
oraz trombitą, o których opowiadał 
i które prezentował pan Wojciech Bo-
gucki. Można było spróbować zagrać, 
dopytać o szczegóły budowy, materiał 
z jakiego dany instrument był wyko-
nany, z jakiego kraju pochodzi, a przy 
tym pośpiewać i potańczyć. W drugiej 
części spotkania odbyły się warsztaty 
etnodizajnu, polegające na malowa-
niu motywów regionalnych na koszul-
kach, co sprawiło niezwykłą frajdę tak 
najmłodszym jak również starszym 
uczestnikom spotkania.

„Jak powstaje dźwięk” to cykl spo-
tkań, na których zostały zaprezentowa-
ne różnorakie instrumenty muzyczne 
począwszy od perkusyjnych poprzez 
smyczkowe, na dętych skończywszy jak 
również  możliwość spróbowania gry 
na tychże instrumentach. Uczestnicy 
mogli dowiedzieć się o wielu ciekawych 
sprawach dotyczących muzyki, a przy 
okazji zostały dostrzeżone i wyłowio-
ne prawdziwe małe muzyczne perełki 
z konkretnymi predyspozycjami do gry 
na  instrumentach.

Odbył się również Turniej Szacho-
wy, który prowadził pan Witold Majer-
ski, a także spektakl w wykonaniu teatru 
kukiełkowego pt. ,,Królowa śniegu’’, 
który wprowadził najmłodszych w kra-
inę pięknych baśni Andersena oraz wy-
jazd do kina na film na film pt. ,,Ostatni 
smok świata” i coś dla ciała czyli szaleń-
stwo wodne podczas wyjazdu na basen.  
Na koniec ferii jakby na podsumowanie 
odbył się kolorowy Bal Przebierańców, 
w czasie którego uczestnicy mogli po-
tańczyć oraz dać upust swojej energii 
przy muzyce i różnorakich zabawach. 

Część wspomnianych imprez odby-
ła się na miejscu w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łącku, a część to 
wyjazdowe jak chociażby  w Przedszko-
lu Słowiczek  oraz w Przedszkolu Samo-
rządowym w Jazowsku, czy w budynku 
wielofunkcyjnym również w Jazowsku. 

Wszystkie wyżej opisane przedsię-
wzięcia cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem, co z kolei daje podstawy 
aby twierdzić, że są jak najbardziej po-
trzebne do rozwoju tak intelektualnego 
jak i fizycznego naszej młodzieży.

Marek Lipień 
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XVIII Międzyszkolny Konkurs Młodych Wokalistów, 
eliminacje rejonowe do XXII Starosądeckiego  
Konkursu Młodych Wokalistów

20 lutego w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Łącku odbył się już po 
raz osiemnasty Międzyszkolny Kon-
kurs Młodych Wokalistów, który 
stanowił jednocześnie eliminacje do 
Starosądeckiego Konkursu Młodych 
Wokalistów pod patronatem Staro-
sty Nowosądeckiego Marka Pławia-
ka organizowany przez Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury w Starym 
Sączu i Gminny Ośrodek Kultury 
w Łącku. W konkursie tym, w czterech 
kategoriach wiekowych wystartowało 
ponad 50 uczestników. 

Jury w składzie: Renata Gierczyk, 
Zbigniew Kaczmarczyk, Sławomir Biel 
oraz Marek Lipień oceniając umiejęt-
ności wokalne uczestników zakwa-
lifikowało do finału 22 wokalistów. 
Nagrody wręczali Józef Strączek – 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łącku, Dyrektor Powiatowego Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Starym 
Sączu – Krzysztof Szewczyk a także 
Wojciech Jamro – Sekretarz Gminy 
Łącko. 

9 marca odbył się Wielki Finał 
XXII Starosądeckiego Konkursu Mło-

A oto wyniki gminnego konkursu wokalnego:

KATEGORIA I – DO LAT 9
I m-ce:  Dominika Podobińska – ZSP w Czarnym Potoku
II m-ce:  Anita Bawełkiewicz – SP w Zabrzeży
  Małgorzata Mąka – ZSG w Zagorzynie
III m-ce:  Anna Duda – ZSG w Zagorzynie
  Jan Kramarczyk – SP w Szczereżu
wyróżnienia:  Adam Chlipała – ZSG w Zagorzynie, Paulina Domek – ZSG w Zago-

rzynie, Julia Ferenc – SP w Zabrzeży, Karolina Jawor – SP w Zabrze-
ży, Anna Opyd – SP w Szczereżu 

– wszystkie te osoby otrzymały kwalifikacje do finału powiatowego

KATEGORIA II – OD 10 LAT DO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I m-ce:  Wiktoria Krzyśko – ZSG w Łącku
  Aleksandra Gromala – SP w Zarzeczu
II m-ce:   Anna Gromala – SP w Zabrzeży
III m-ce:   Kamil Zasadni – SP w Szczereżu
– wszystkie te osoby otrzymały kwalifikacje do finału powiatowego
 
KATEGORIA III – GIMNAZJA
I m-ce:  Łucja Jasiurkowska – Gimnazjum w Łącku/delegowana przez Pałac 

Młodzieży w Nowym Sączu
II m-ce:   Justyna Mrówka – Gimnazjum w Łącku
III m-ce:   Martyna Dybiec – Gimnazjum w Łącku
wyróżnienia: Zofia Kałużny – Gimnazjum w Łącku
– wszystkie te osoby otrzymały kwalifikacje do finału powiatowego, dodatkowo 
kwalifikację otrzymali również: Mateusz Domek – Gimnazjum w Zagorzynie oraz 
Kamila Maurer z Tylmanowej delegowana przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

KATEGORIA IV – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I m-ce:   Ewelina Syjud – Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku wraz z kwalifi-

kacją do finału powiatowego.
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Gminny Konkurs Poezji Regionalnej  
i Gadek Ludowych

Komisja w składzie:  
Monika Kurzeja, Bernadetta Wąchała-Gawełek i Krzysztof Krzywdziń-

ski postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia

KATEGORIA I – KLASY I-III 
I miejsce  Karol Jawor – SP w Maszkowicach
  Jan Kramarczyk – SP w Szczereżu
  Anna Leszko – SP w Zabrzeży
  Eryk Plechta – SP w Łącku     
II miejsce  Adam Chlipała – SP w Zagorzynie
 Hubert Duda – SP w Zabrzeży
III miejsce Miłosz Waligóra – ZSP w Kadczy
 Magdalena Wnęk – SP w Kiczni
Wyróżnienie Mateusz Giemzik – SP w Zagorzynie

KATEGORIA II – KLASY IV-VI 
I miejsce  Piotr Łażeński – ZSP w Czarnym Potoku
II miejsce   Natalia Jawor – SP w Maszkowicach
III miejsce Alicja Turek – ZSP w Kadczy
  Tomasz Wojnarowski – SP w Szczereżu
Wyróżnienie  Jakub Faron – SP w Szczereżu
  Katarzyna Rucińska – SP w Zagorzynie
 
KATEGORIA III – GIMNAZJA, SZKOŁY ŚREDNIE
I miejsce  Adrian Najduch – Technikum Budowlane w Nowym Sączu
II miejsce  Grzegorz Duda – Gimnazjum w Zagorzynie
  Marcin Turek – Gimnazjum w Zagorzynie
III miejsce Tomasz Wąchała – Gimnazjum w Zagorzynie

KATEGORIA IV – DOROŚLI
I miejsce  Bogusław Kyrcz

dych Wokalistów pod patronatem 
Starosty Nowosądeckiego Marka Pła-
wiaka organizowany przez Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury w Starym 
Sączu przy współudziale Centrum Kul-
tury i Sztuki im. Ady Sari. Do finału 
zakwalifikowało się 70 osób wyłonio-
nych spośród ponad 200 uczestników 
eliminacji, które odbyły się w czterech 

Krzyśko Wiktoria z ZSG w Łącku, w III 
kat.  II m. Łucja Jasiurkowska z ZSG 
w Łącku, delegowana przez Pałac Mło-
dzieży w Nowym Sączu, III m. Justyna 
Mrówka z ZSG w Łącku oraz w IV kat. 
wiekowej – wyróżnienie Sejud Karoli-
na z Zesp. Szkół im. św. Kingi w Łącku.

Serdecznie gratulujemy!

zaprzyjaźnionych placówkach kultu-
ralnych na terenie powiatu. Spośród 
uczestników z naszej gminy nagrody 
i wyróżnienia zdobyli: w I kat. wieko-
wej: II m. Paulina Domek z ZSG  w Za-
gorzynie, III m.  Dominika Podobińska  
z ZSP w Czarnym Potoku i wyróżnie-
nie Justyna Burnagiel ze Szk. Podst. 
w Zabrzeży. W II kat. wiekowej:  I m. 

W dniu 15 marca w Sali Gminne-
go Ośrodka Kultury w Łącku odbył 
się Gminny Konkurs Poezji Regional-
nej i Gadek Ludowych. Wzięło w nim 
udział 32. uczestników w czterech 
grupach wiekowych. Ich zadaniem 
było wygłoszenie wiersza, bądź gadki 

czy też powiastki ludowej, której au-
torami byli lub też są twórcy związani 
z łącką ziemią. Obok twórczości nieży-
jących już Stanisława Klimka, czy też 
Stanisława Wąchały pojawiła się po-
ezja współczesnych autorów – Bronka 
z Obidzy Kozieńskiego,  Franciszka 
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Opyda oraz własne autorskie próby. 
Wszyscy uczestnicy prezentowali nie-
zwykle wysoki artystyczny poziom, 
a piękno ich wypowiedzi podkreślały 
stroje i rekwizyty. 

Jednocześnie do Konkursu Gawę-
dziarzy, Instrumentalistów, Śpiewa-
ków, Drużbów i Starostów Weselnych 
„Sabałowe Bajania” w Bukowinie Ta-

trzańskiej jury wytypowało: z kategorii 
dziecięcej (do lat 13) Piotra Łażeńskie-
go, z kategorii młodzieżowej (14-17 lat) 
Adriana Najducha i z kategorii dorosłej 
Bogusława Kyrcza.

Nagrody dla najlepszych wręcza-
li Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina 
i dyrektor GOK Józef Strączek, którzy 
w swoich wypowiedziach podkreślali 

swoje zadowolenia z faktu, iż tak wielu 
młodych ludzi z wielkim zaangażowa-
niem kultywuje rodzime tradycje. 

Jury w protokole zaś podkreśliło, że 
konkurs ten udowadnia, że łącka kul-
tura jest ciągle żywa, a dla młodego po-
kolenia staje się powodem do dumy ze 
swoich góralskich korzeni. 

(b.g.)

DO KRAJU TEGO, GDZIE KRUSZYNĘ CHLEBA 
PODNOSZĄ Z ZIEMI PRZEZ USZANOWANIE…

Będąc u progu Świąt Wielkanoc-
nych pragnę  napisać parę zdań 
na temat chleba, który od nie-

pamiętnych czasów pojawia się w reli-
giach i  obrzędach praktycznie całego 
świata  jak również jest symbolem syto-
ści, dobrobytu i spokojnej egzystencji . 
Najprawdopodobniej pierwszymi zbo-
żami, z których zaczęto wypiekać chleb 
były pszenica i jęczmień ok. 9000 lat 
w Mezopotamii, a w późniejszych cza-
sach pojawiły się żyto, owies, orkisz czy 
inne mniej znane gatunki . Chleb jest 
przede wszystkim najpopularniejszym 
pokarmem ale jako taki był środkiem 
płatniczym, obiektem  czci i kultu skła-

danym w ofierze , a w czasie wojen pro-
duktem strategicznym bardzo często  
reglamentowanym  i  wspólnie z wodą 
stawał się podstawowym elementem 
zabezpieczenia każdej armii, toteż każ-
dy przeciwnik starał się zniszczyć zapa-
sy zboża paląc zasiewy lub elewatory 
zbożowe, zatruwając i skażając źródła 
wody.

My jako Polacy mamy szczególny 
sentyment ,a wręcz cześć dla chleba 
ponieważ nasza bardzo trudna i gorzka 
historia sprawiała, że tego chleba bar-
dzo często brakowało – panował głód, 
a kromka chleba była świętością i nie są 
to jakieś bardzo odległe prahistoryczne 

dzieje tylko rzec by można wcale nie 
tak odległe czasy II wojny światowej. 
Dzisiaj jeszcze żyją ludzie pamiętający 
te straszne czasy, a przekaz, który po-
zostawili moi dziadkowie czy rodzice 
sprawia, że tak bardzo szanuję każdą 
kromkę chleba, że z szacunkiem pod-
noszę i całuję ją  kiedy upadnie ze stołu, 
że przeraża mnie poniewieranie i mar-
notrawstwo chleba.

 Wojna powodowała, że chleb i ge-
neralnie wyżywienie stało się dla każ-
dego priorytetem decydującym o życiu 
lub śmierci, o czym wiedział doskonale  
okupant konfiskując bydło, płody rol-
ne, zboże i mąkę, pozostawiając milio-
ny ludzi na pastwę głodu, a co za tym 
idzie chorób i śmierci.  Chwytano się 
więc wszelkich metod i sposobów aby 
jakoś ten kawałek chleba upiec. Chleb 
biały był praktyczne nie osiągalny, a je-
żeli już to stanowił wielki wręcz rarytas 
w czasie świąt, a na co dzień jeśli był 
to czarny z domieszką trocin, czy mie-
lonych kasztanów byle tylko zwiększyć  
objętość, oszukać  wzrok. Z opowiadań 
rodziców wiem, że nigdy w czasie wojny 
nie dostali tyle chleba, aby się najeść do 
sytości, a generalnie pieczenie chleba 
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odbywało się właśnie z okazji wielkich 
świąt, natomiast na co dzień o gościła 
potrawa z mąki razowej umielonej na 
żarnach gotowana na wodzie niczym 
nie okraszona, a gdy do tego pojawiła 
się omasta ze skwarkami i mleko to był 
to prawdziwy rarytas. 

Tak więc ta trauma związana z gło-
dem, brakiem chleba spowodowała, że 
moi rodzice tak bardzo czcili i szano-
wali chleb, a co za tym idzie przekazy-
wali ten szacunek mnie i rodzeństwu, 
powtarzając i napominając, aby w na-
szych rodzinach chleb był czczony, sza-
nowany, a wówczas nigdy nam go nie 
zabraknie i nie doświadczymy  głodu. 

Gdy sięgam pamięcią do dzieciń-
stwa pamiętam doskonale jak mama 
wypiekała przepyszny pachnący biały 
chleb na liściu kapusty czy normalnie, 
wspaniałe kołacze na chlebowym cie-
ście, które z wielką rozkoszą pochłania-
liśmy popijając zimnym mlekiem, jak 
każdy nowo napoczynany bochenek był 
z czułością całowany,  jak czyniono na 
nim znak  krzyża.

Kilka lat wstecz moja żona i ja po-
stanowiliśmy powrócić do tych wspa-
niałości, a że wspólnie pomagaliśmy 
mamie gdy jeszcze żyła przy pieczeniu 
chleba szybko przypomnieliśmy sobie 
całą procedurę, a wszelakie akcesoria 
potrzebne do pieczenia począwszy od  
pieca, który trochę zmodernizowa-
liśmy poprzez drewnianą łopatę do 
wsadzania chleba pozostały w stanie  
używalności,  rozpoczęliśmy ten wspa-
niały proces, którego końcowym efek-
tem są rumiane cudownie pachnące 
i smakujące dzieciństwem bochenki 
chleba. 

Cały proces rozpoczyna się wieczo-
rem i polega na przygotowaniu  tzw. 
zaczynu czyli jest to nic innego jak 
wsypanie małej ilości mąki do dużej 
miski, która w czasach mojej młodości 
była drewniana, dolaniu niewielkiej 
ilości wody, do tego porcja drożdży 
i tak wymieszaną masę pozostawia się 

na całą noc pod przykryciem w celu 
uzyskania fermentacji. Na drugi dzień 
do gotowego zaczynu dodaję się od-
powiednią ilość mąki w zależności od 
ilości i wielkości bochenków, które 
mają powstać, odpowiednią ilość soli 
oraz letnią wodę i całość się wyrabia  
tak długo aż powstałe ciasto nie klei 
się do ręki i ma odpowiednią konsy-
stencję – w latach dzieciństwa mama 
dodawała niewielką porcję ugotowa-
nych i przetartych na metalowym sicie 
ziemniaków w celu uzyskania lepszej 
pulchności i zapobieżeniu wysycha-
niu. Wyrobione ciasto  zostaje nakryte 
i  w cieple wyrasta do momentu, aż wy-
pełni całą powierzchnię miski. Kolejną 
czynnością jest uformowanie bochen-
ków, którą to czynność wykonuje się 
na stolnicy posypanej lekko mąką po 
to, aby formowanie nie powodowało 
przyklejania się ciasta do stolnicy. Po 
upływie godziny od uformowania bo-
chenków następuje rozpalenie ognia 
w piecu a cały proces palenia trwa ok. 
godziny – wcześniej przygotowywane 
jest drewno miękkie drobno porąbane  
przeważnie sosnowe, świerkowe  czy 
jodłowe, gdyż chodzi o to aby w mia-
rę szybko uzyskać odpowiednią tem-
peraturę i aby wytworzyć rozżarzoną  
masę, która odpowiednio rozgrzeje 
cały piec.

Po wypaleniu całego drewna, co 
jak już napisałem trwa około godziny, 
całą pozostałość usuwa się z pieca spe-
cjalnym drewnianym pogrzebaczem, 
który w naszej gwarze nosi nazwę cio-
sek i dla uzyskania czystości cały spód 
pieca omiatany jest wilgotną ścierką 
nałożoną właśnie na ww. narzędzie. 
Uformowane bochenki wędrują poje-

dynczo na drewnianą łopatę lekko  po-
sypaną mąką, można podłożyć liście 
z kapusty, są lekko obmywane  wodą 
i nakłuwane widelcem aby uwolnić 
powietrze i zapobiec  powstawaniu 
dziur w chlebie jak również ułatwić 
dostęp temperatury do wnętrza, a na-
stępnie  wsadzane do pieca gdzie są 
wypiekane około godziny. Bardzo 
ważną rolę odgrywa szczelność pieca, 
czyli aby w czasie wypiekania nie było 
przeciągu pomiędzy otworem czoło-
wym a ujściem do przewodu komi-
nowego. Po godzinie pieczenia chleb 
jest gotowy i zostaje wydobyty z pieca, 
spód oczyszczony specjalną szczotką 
z ewentualnych resztek popiołu oraz 
mąki a po wierzchniej stronie obmy-
wany wilgotną dłonią aby dodać poły-
sku i spowodować, że będzie chrupki, 
pachnący, przepysznie smakujący.

Niezwykłym walorem  takiego 
chleba oprócz oczywistych zalet sma-
kowych jest fakt, że bardzo długo jest 
świeży, nie wysycha nie twardnieje 
jak przysłowiowa skała, co ma miejsce 
w pieczywie z ulepszaczami i nawet 
po dłuższym okresie nie kruszy się, 
a przede wszystkim ma ten niezapo-
mniany smak i aromat. W dzisiejszym 
świecie wszystko jakoś poszło w ilość, 
a i w bylejakość dlatego wszystko co po-
wstaje według starych sprawdzonych 
receptur jest tak wspaniałe, smaczne 
i zdrowe bo okazuje się że normalny 
smalec, normalne masło, sery są o wie-
le zdrowsze niż tak bardzo reklamowa-
ne  margaryny i inne produkty. 

Jako, że zbliżają się Święta, życzę 
aby nikomu nigdy nie zabrakło miłości 
w sercu i chleba na stole.

Marek Lipień
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Siedem śmierci. Jak umierano  
w dawnych wiekach – nowa książka  
Barbary Faron z Kamienicy

Barbara Faron – kamieniczanka 
z pochodzenia, ukończyła po-
lonistykę na Uniwersytecie Ja-

giellońskim w Krakowie oraz studia 
podyplomowe na tamtejszym Wydzia-
le Historycznym. Jest autorką artyku-
łów z szeroko rozumianej humanisty-

ki i utworów beletrystycznych, na co 
dzień również redaguje książki histo-
ryczne i przewodniki turystyczne, jest 
współautorką kilku z nich. Pasjonują 
ją zagadki historyczne. Współautorka 
ciekawego portalu www.astrahistoria.
pl, gdzie można znaleźć jej teksty. 

Łąckim czytelnikom może być zna-
na ze stylizowanych na ludowe opowia-
dań pt. „Ballady Beskidzkiego Dziada”, 
których tematyka dotyczy wierzeń 
i obyczajów mieszkańców Kamienicy 
i jej okolicy. 

Aktualnie ukazała się książka au-
torstwa Barbary Faron i Agnieszki Bu-
kowczan-Rzeszut pt. „Siedem śmierci. 
Jak umierano w dawnych wiekach”, 
której promocja przewidziana jest 
w Empikach w całej Polsce już w poło-
wie kwietnia. 

A oto co można przeczytać w krót-
kim opisie tej publikacji: Co łączy 
najpotężniejsze kobiety Francji i Im-
perium Osmańskiego? Czym zasłużyli 
sobie na obraźliwe przydomki polscy 
książęta? Jakie niegodne występki do-
prowadziły do brutalnych morderstw 
na dworach Europy? (…) 

Na kartach tej książki można spo-
tkać znane postaci historyczne, którym 
już ówcześnie żyjący nadali adekwatne 

przydomki, np. Ludwik Gruby, Hen-
ryk IV Bezsilny czy Iwan IV Groźny. 
Nie stało się to bez przyczyny. (…) Ich 
grzeszne życie często kończyła nagła, 
tragiczna śmierć, którą poddani trak-
towali jako dowód na sprawiedliwy 
osąd każdego, kto dopuszczał się nie-
godziwości w życiu doczesnym. Nie 
byli ani pierwszymi, ani tym bardziej 
ostatnimi grzesznikami wśród wielkich 
tego świata.

A dlaczego siedem śmierci? Tak jak 
siedem grzechów głównych – do każ-
dego z nich dopasowały autorki odpo-
wiednich bohaterów. W swojej książce 
przedstawiają aż 49 postaci mniej lub 
bardziej znanych z kart historii, które, 
w opinii sobie współczesnych, zapłaciły 
najwyższą cenę za życie w grzechu.

Na uwagę zasługuje również cie-
kawa szata graficzna. To niewątpliwie 
publikacja, którą warto mieć w swojej 
domowej bibliotece. 

 (b.g.)

Ferie w Filii GBP w Jazowsku

Filia w Jazowsku zorganizowała 
w czasie tegorocznych ferii zimo-
wych zajęcia dla dzieci. Podczas 

spotkań odbywało się głośne czytanie 
bajek, układanie klocków oraz rywali-
zowanie w grach planszowych. Jednak 

głównym zadaniem w tym czasie było 
stworzenie „czegoś z niczego”, czyli 
bajkowego zamku z kartonu. Był on 
od początku do końca dziełem uczest-
ników zajęć oraz pani Marii Najduch, 
bibliotekarki pracującej w tej filii. Mo-
gliśmy także liczyć na ochoczą pomoc 
przedszkolaków z Samorządowego 
Przedszkola w Jazowsku, którzy 3 lute-
go odwiedziły bibliotekę. 

Podczas ostatnich zajęć dzieci 
wspólnie stworzyły książkę – zbiór ba-
jek. Każdy z uczestników opracowywał 
plastycznie malutką książeczkę w któ-
rej zawarł wszystkie swoje ulubione 
bajki. Na koniec wspólnie wyczarowa-
liśmy jeden tom pt. „Bajki i baśnie”. 
Wszystkim tak dobrze się pracowało, 
że zajęcia przeciągnęły się poza zapla-
nowane godziny i trwały do zamknięcia 
biblioteki.
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Ferie w Filii GBP w Woli Kosnowej

Dzień Kobiet oraz czytanie bajek w Filii GBP w Obidzy

Warsztaty „Książka moim przyjacielem” oraz czytanie 
bajek  w Niepublicznym Przedszkolu „Słowiczek”

Filia w Woli Kosnowej zorganizo-
wała „Ferie w bibliotece”. Zajęcia 
odbywały się w środy i czwart-

ki. Podczas zajęć odbywało się czyta-
nie bajek, rozwiązywanie krzyżówek, 
zagadek oraz rebusów. Nie zabrakło 
również gier planszowych, a także ry-

walizacji w układaniu puzzli na czas. 
Największą atrakcją cieszyły się zajęcia 
plastyczne, podczas których dzieci wy-
konywały maski karnawałowe oraz róż-
ne prace plastyczne z wykorzystaniem 
farb, kredek oraz innych materiałów. 
Z racji zbliżających się Walentynek 

dziewczynki przygotowały walentynko-
we łańcuchy. Dzieci, które brały udział 
w „Feriach w bibliotece” w ramach po-
dziękowania za zajęcia oraz mile spę-
dzony czas wykonały dla pani bibliote-
karki śliczne laurki.

Ósmego marca, z okazji Dnia Ko-
biet, biblioteka w Obidzy wraz 
z czytelnikami zorganizowała 

spotkanie, na którym wykonywano 
kwiaty z bibuły oraz rysowano piękne 
laurki. Dzięki tym zajęciom mali czytel-
nicy mieli okazję zaprezentować swoje 
talenty. Prace dzieci zdobią bibliotecz-
ną gazetkę. 

Kilka dni później miało miejsce 
spotkanie w ramach akcji „Bibliote-
ka czyta dzieciom”. Mali czytelnicy 
najpierw wysłuchali bajek: „Kogutek 
Ziutek w Krakowie” oraz „Kogutek 
Ziutek na Mazurach” autorstwa Bar-
bary Sudoł, a następnie wykonywali 

do nich ilustracje. Zajęcia czytelnicze 
w filii w Obidzy cieszą się dużą po-
pularnością, gdyż dzięki nim dzieci 

Dnia 7 lutego w Niepublicznym 
Przedszkolu „Słowiczek” odbyły 
się warsztaty, których tematem 

była książka – etapy jej powstawania 
i droga jaką musi przebyć od autora do 
czytelnika.

Dzieci miały możliwość stworzyć 
książkę od podstaw. Uczestnicy warsz-
tatów zostali podzieleni na ilustrato-
rów i autorów. Ilustratorzy wykonywali 
obrazki, natomiast autorzy wymyśla-
li historię. Rezultatem wspólnej pracy 
była książka pt. „O słoniu Pimpusiu, 
który szukał przyjaciół”.

Natomiast przedszkolaki z grupy 
młodszej wysłuchały tego dnia bajki pt. 

„Trzy małe świnki”. Na koniec otrzy-
mały kolorowanki z bohaterami tej hi-
storii.

przenoszą się w zaczarowany, bajko-
wy świat.
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Warsztaty decoupage  
w Filii GBP w Jazowsku

Zajęcia czytelnicze w Filii GBP w Woli Kosnowej 
i w Przedszkolu „Smerfiki”

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014–2020

Dnia 28 lutego w Filii w Jazowsku odbyły się warsztaty decoupage. Uczest-
nicy zdobili tą techniką jajka wielkanocne. Na początku należało odpo-
wiednio przygotować powierzchnię jajka malując ją białą farbą. Po wy-

schnięciu można było tworzyć niepowtarzalne wzory z wyciętych fragmentów 
serwetek.

Dnia 20 marca odbyło się kolejne spotkanie czytelnicze z klasami 0 w Zespo-
le Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie. Pierwszego dnia astronomicznej 
wiosny zostały przeczytane bajki związane z tą porą roku. Klasa 0 a i b wy-

słuchała bajki o Reksiu i pierwszych oznakach wiosny, a klasa 0 c poznała bajkę pt. 
„Wiosna, panie bocianie”. Po przeczytaniu opowiadań porozmawialiśmy o wio-
śnie i o tym jakie są jej oznaki, jakie przylatują ptaki oraz jakie rośliny zwiastują 
wiosnę. Każdy uczestnik zajęć otrzymał wiosenną kolorowankę.

Natomiast 24 marca w  Niepublicznym  Przedszkolu Smerfiki  odbyło się spo-
tkanie z przedszkolakami na temat pracy bibliotekarza. Przedszkolaki zostały po-
dzielone na dwie grupy. Grupa najmłodszych dzieci wysłuchała najpierw krótkiego 
wykładu na temat pracy w bibliotece, a następnie wysłuchała bajki o przygodach 
Tappiego. Starsze przedszkolaki również dowiedziały się jak wygląda praca biblio-
tekarza, a później chętnie wzięły udział w przygotowanej zabawie oraz  z dużym 
zainteresowaniem przeglądały książki przyniesione z biblioteki. Na koniec każdy 
z przedszkolaków otrzymał zakładkę do książki. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łącko informuje, że od mie-
siąca sierpnia 2016 r. do czerw-

ca 2017 r. jest realizowany Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 
– 2020 współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym w ramach Pod-
programu 2016.

Wzorem lat ubiegłych  dystrybu-
cją żywności w Programie zajmuje się  
Fundacja Rozwoju Gminy Łącko. Na-
tomiast skierowania upoważniające 
do jej otrzymania są wydawane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku.

Należy podkreślić, że zgodnie z tre-
ścią Programu Operacyjnego Pomo-

cą Żywnościową (PO PŻ) mogą zostać 
objęte osoby i rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej wym. w art. 
7 ustawy o pomocy społecznej: w szcze-
gólności z powodu ubóstwa, sieroctwa, 
bezdomności, bezrobocia, niepełno-
sprawności, długotrwałej lub ciężkiej 
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrze-
by ochrony macierzyństwa lub wielo-
dzietności, bezradności w sprawach 
opiekuńczo- wychowawczych i w pro-
wadzeniu gospodarstwa domowego: a) 
rodzina niepełna, b) rodzina wielodziet-
na, trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, trudności w przystoso-

waniu do życia po opuszczeniu zakładu 
karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 
sytuacji kryzysowej, klęski ekologicznej.

Żywność wydawana będzie w for-
mie paczek żywnościowych.

Kryterium dochodowe określone 
jest każdorazowo w Wytycznych Insty-
tucji Zarządzającej i obecnie w Podpro-
gramie 2016 wynosi:

• 1268 zł dla osoby samotnie gospo-
darującej,

• 1028 zł dla osoby w rodzinie.
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Informacja  
o przeniesieniu  
obsługi świadczeń 
rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje że, 
od 24 lutego br. obsługa  Świadczeń Rodzinnych zo-
stała przeniesiona do nowej siedziby w budynku przy 
zajezdni autobusowej (wejście przez poczekalnie auto-
busową).

AKTYWNY SENIOR

Program Aktywizacja i Integracja

W dniu 6 kwietnia miała miejsce konferencja inauguru-
jąca projekt socjalny „Aktywny Senior” realizowany 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku. Dotyczy on 

osób powyżej 60 roku życia. 
Projekt ten zakłada założenie Klubu Seniora, w ramach które-

go odbywać będą się różne ciekawe zajęcia i warsztaty. Wykłady 
dotyczyć będą: bezpieczeństwa, edukacji zdrowotnej, edukacji 
psychospołecznej i naukę aktywności fizycznej. W ramach klubu 
seniora przewidziane są również warsztaty teatralne, kulinarne, 
florystyczne oraz pozwalające na poznanie najbliższej okolicy. 
Przewidziane są również spotkania integracyjne oraz wycieczka 
połączona z wyjazdem do teatru.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku po przeprowadzeniu dru-
giej rekrutacji do projektu: „Aktywizacja społeczno – zawo-
dowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie 

Łącko” rozpoczął działania z zakresu aktywizacji zawodowej oraz in-
tegracji społecznej dla uczestników w ramach Programu Aktywizacja 
i Integracja, realizowanego we  współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Nowym Sączu. 

Program Aktywizacja i Integracja skierowany jest do osób bez-
robotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla 
których Powiatowy Urząd Pracy ustalił profil pomocy III. Program 
ten stwarza dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które utraciły 
możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania na 
bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystar-
czającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjono-
wanie w środowisku pracy. 

Działania aktywizujące skierowane są w tej rekrutacji do 6 osób 
uczestników projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko”.  W ramach 
Programu PAI dla każdego uczestnika przeprowadzone zostanie 

80 godzin aktywizacji zawodowej  poprzez wykonywanie prac 
społecznie – użytecznych na terenie Gminy Łącko oraz zajęcia w ra-
mach integracji społecznej (80 godzin) o tematyce: 

- odpowiedzialność (kontrola nad pełnionymi rolami społecznymi, 
podejmowanie świadomych wyborów i decyzji, oraz odpowie-
dzialność za ich wykonanie)

- samoocena (automotywacja,  radzenie sobie z emocjami)

- komunikacja interpersonalna (pisemna, werbalna i nie werbalna, 
relacje i współdziałanie w zespole, komunikacja na rynku pracy)

- zwiększenie samoświadomości, (radzenie sobie z emocjami)

- zarządzanie czasem (radzenie sobie z problemami) 

- rozmowa kwalifikacyjna (list motywacyjny, CV)

- zagrożenia w funkcjonowaniu społecznym (przeciwdziałanie pa-
tologiom i dysfunkcjom społecznym).

Realizacja PAI rozpoczęła się w dniu 8.03.2017

Planowane zakończenie w dniu 07.05.2017
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Natalka Leszko z Kiczni laureatką Ogólnopolskiego  
Konkursu Plastycznego „Pastuszkowie z Fatimy”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Maszkowicach 
gośćmi Uniwersytetu III Wieku

6 marca w sądeckim ratuszu odbyło 
się podsumowanie konkursu i wręcze-
nie nagród dla najlepszych uczestników 
konkursu plastycznego pt. „Pastuszko-
wie z Fatimy”, ogłoszonego przez Wy-
dawnictwo Promyczek. 

Konkurs ten cieszył się ogromną 
popularnością, bowiem nadesłanych 
zostało na niego blisko 1100 prac z ca-
łej Polski. Adresowany był do uczniów 
od klasy 0 do VI szkół podstawowych.  
Zamysłem organizatorów, którymi byli 
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej 
Promyczek z Nowego Sącza oraz Sekre-
tariat Fatimski z Zakopanego i Zespół 
Szkół Artystycznych z Nowego Sącza 
było przygotowanie dzieci do jak naj-
lepszego przeżycia jubileuszu 100-le-
cia objawień fatimskich. Prace mogły 
być wykonane dowolną techniką pla-
styczną i miały przedstawiać historie 

związane z objawieniami Matki Bożej 
dzieciom z Fatimy. Tematyka prac była 
niezwykle różnorodna – od codzien-
nego życia małych pastuszków, po ich 
zabawy i zainteresowania.

 Jury konkursowe w składzie: Syl-
wia Hyży – redaktorka Promyczka Do-
bra, artysta plastyk, Renata Kubiesza 
– instruktor Pałacu Młodzieży w No-
wym Sączu, Agata Rolka – wykładowca 
PWSZ w Nowym Sączu i Wacław Ja-
gielski – artysta malarz zdecydowało 
się przyznać jedno Grand Prix i przy-
znać 24 równorzędne nagrody rzeczo-
we. 

Wśród grona laureatów znalazła 
się dziesięcioletnia Natalka Leszko 
z Kiczni. Dla małej artystki, która swój 
warsztat artystyczny rozwija nie tylko 
w szkole, ale również na zajęciach pla-
stycznych przy GOK w Łącku, było to 

wielkie wyróżnienie i ogromne przeży-
cie. Tym bardziej, że uroczystość pod-
sumowania miała wyjątkowy charak-
ter.  Dzieci wraz z opiekunami i gośćmi 
uczestniczyli w uroczystej Mszy św., 
koncercie zespołu Promyczki Dobra, 
a także specjalnych warsztatach pla-
stycznych w Katolickim Liceum Pla-
stycznym w Nowym Sączu.

Podczas uroczystego podsumo-
wania w sądeckim ratuszu nagrody 
wręczali zastępca prezydenta Nowego 
Sącza Jerzy Gwiżdż i przewodnicząca 
Rady Miasta Bożena Jawor w towarzy-
stwie głównego organizatora ks. An-
drzeja Mulki i przewodniczącego jury 
Wacława Jagielskiego.

Natalce i jej Rodzicom serdecznie 
gratulujemy!

 (b.g.)
zdj. www.nowysacz.pl

W dniu 12.01.2017r. uczniowie naszej szkoły byli 
gośćmi Uniwersytetu III Wieku w Nowym Sączu. 
Zostali oni zaproszeni przez p. Wiesławę Borczyk 

– prezes stowarzyszenia w ramach współpracy, którą udało 
się nawiązać latem poprzedniego roku. 

Spotkanie odbyło się w Małopolskim Centrum Kultury 
Sokół w Nowym Sączu. Na początku wystąpił Zespół Re-
gionalny „Mali Maszkowianie” wraz z kapelą przygotowany 
przez p. Joannę Kozę, Beatę Wąchałę i Piotra Matusiewi-
cza. Młodzi artyści zaprezentowali wiązankę tańców i pie-
śni górali białych.   

Następnie zaprezentował się Kabaret „Bobek” z przed-
stawieniem „Sąsiadki”, do którego scenariusz napisała p. 
Teresa Matusiewicz-Łazarz na podstawie twórczości poety 
pochodzącego z Maszkowic Franciszka Opyda. Były to czte-
ry kabaretowe scenki odegrane brawurowo przez młodych 
aktorów. 

Na zakończenie uczniowie SP w Maszkowicach poczę-
stowali wszystkich obecnych smacznymi jabłkami, które 
wyhodowano w ich sadach.  

Widzowie byli zachwyceni występami, dzieci nagrodzone 
gromkimi brawami, po czym na zakończenie czekała na nich 
niespodzianka w Mc Donaldzie. 

Mamy nadzieję, że nasza współpraca dopiero nabiera roz-
pędu i będziemy mieli okazję się częściej spotykać.
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EKO – MODA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Czarnym Potoku

W tym roku obchodzimy 
700-lecie wsi Czarny Potok. 
Z okazji jubileuszu zaplano-

wano szereg uroczystości. Jedna z im-
prez okolicznościowych zorganizowa-
na została przez Szkołę Podstawową 
w Czarnym Potoku. Pierwszego Dnia 
Wiosny, t.j. 21 marca 2017 r. odbył się  
Międzyszkolny Konkurs EKO-MODA 
dla uczniów szkół podstawowych oraz 
dzieci oddziałów przedszkolnych z te-
renu gminy Łącko oraz parafii Czarny 
Potok. Zadanie konkursowe nie było 
łatwe. Uczestnicy mieli pokazać, jak 
będą ubierać się mieszkańcy Czarnego 
Potoku za 100 lat. Do wykonania były 
stroje z surowców wtórnych, następnie 
należało w ciekawy sposób je opisać, aż 
w końcu zaprezentować na zorganizo-
wanym w naszej szkole pokazie mody.  

Celem konkursu była promocja ob-
chodów 700 – lecia wsi Czarny Potok, 
integracja placówek oświatowych gmi-
ny Łącko i parafii Czarny Potok oraz 
propagowanie wśród dzieci zachowań 
proekologicznych mających na celu 
zmniejszenie ilości wytwarzania przez 
ludzi odpadów.     

W konkursie  wzięło udział osiem-
nastu przedstawicieli z dziewięciu 
szkół i dziewięciu oddziałów przed-
szkolnych. Uczestnicy zaprezentowa-
li się wspaniale -  jak na prawdziwym 
pokazie mody. Mieli przy tym okazję 

rozwijać umiejętności twórcze, wy-
korzystując dziecięcą kreatywność.  
Stroje zostały wykonane z różnorod-
nych materiałów, które zyskały „drugie 
życie”. Były to m.in.: folie plastikowe, 
stare czasopisma, opakowania po ar-
tykułach spożywczych, chemicznych, 
a także  nakrętki od napojów, kolorowe 
papierki po słodyczach, kapsle. Kreacje 
zachwycały efektownym i profesjonal-
nym wykonaniem.

W skład Komisji Konkursowej 
wchodziły: Pani Jadwiga Jastrzębska 
Prezes Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Łąckiej, jako przewodnicząca, Pani 
Lucyna Citak Dyrektor Samorządowe-
go Centrum Usług Wspólnych w Łącku 
oraz Pani Ewa Faron Kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Łącku.

Swoją obecnością zaszczycił nas 
pan Jan Dziedzina Wójt Gminy Łąc-

ko, który wraz z Panią Dyrektor SCUW 
w Łącku i Panią Dyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Czarnym 
Potoku wręczył  nagrody i dyplomy.

Dla zwycięzców i uczestników na-
grody ufundował pan Jan Dziedzina 
Wójt Gminy Łącko, pani Jadwiga Ja-
strzębska Prezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Łąckiej oraz Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Natomiast poczęstu-
nek dla wszystkich uczestników i go-
ści ufundowała Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Czarnym Potoku. 

Bardzo dziękujemy  szkołom 
i przedszkolom za udział w konkur-
sie. Dziękujemy również sponsorom 
za nagrody i poczęstunek. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy wspaniałych 
pomysłów i prezentacji.

Elżbieta Krawczyk

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI KONKURSU

KATEGORIA I – KLASY „0” 
I miejsce  Wiktoria Iskra  – PS w Czarnym Potoku
II miejsce  Gracjana  Lizoń – PS w Jazowsku
III miejsce Joanna Piksa – SP w Maszkowicach
  Joanna Gromala – SP w Zarzeczu

KATEGORIA II – KLASY I-III 
I miejsce  Izabela Gucwa – SP w Kiczni
II miejsce  Julia Maciuszek – SP w Jadamwoli
III miejsce Patrycja Błaszczyk – ZSP w Czarnym Potoku
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GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY  
„Mali miłośnicy przyrody” w ZSP w Kadczy

23 marca 2017 roku w Przedszko-
lu Samorządowym w Kadczy odbył się 
Gminny Konkurs Przyrodniczy „Mali 
miłośnicy przyrody” dla dzieci 5-6 let-
nich. 

W konkursie wzięły udział dwuoso-
bowe zespoły dzieci z przedszkoli znaj-
dujących się na terenie gminy Łącko : 
Samorządowego Przedszkola w Łącku, 
Samorządowego Przedszkola w Ja-
zowsku, Samorządowego Przedszkola 
w Kadczy, ZSP Przedszkola Samorzą-
dowego w Czarnym Potoku, Przed-
szkola Niepublicznego „Słowiczek” 
w Jazowsku oraz Przedszkola Niepu-
blicznego „Promyczek” w Łącku.

Przed przystąpieniem do konkursu 
zaproszeni goście obejrzeli przygoto-

wany przez małych gospodarzy spek-
takl „ Ja coś mam” o tematyce proeko-
logicznej. 

Po części artystycznej reprezentan-
ci sześciu przedszkoli odpowiadali na 
pytania i rozwiązywali zadania o tema-
tyce przyrodniczej, które wymagały od 
przedszkolaków dużej wiedzy. Dzieci 
poradziły sobie doskonale. 

Po zakończeniu zmagań komisja 
przyznała pierwsze miejsce reprezen-
tantom Przedszkola Samorządowego 
w Kadczy. Drugie miejsce przypadło 
w udziale przedszkolakom z Przed-
szkola Samorządowego w Łącku. Na-
tomiast trzecie miejsce zajęły dzieci 
z Niepublicznego Przedszkola „Słowi-
czek” w Jazowsku. Wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe, które 
wręczyli Wójt Gminy Łącko Jan Dzie-
dzina, Przewodnicząca Rady Gminy 
Łącko Pani Bernadetta Wąchała – Ga-
wełek oraz Dyrektor Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Kadczy Stanisław 
Szwarkowski.

Organizatorki konkursu: Ewa Fa-
łowska i Katarzyna Ziaja nauczycielki 
z Przedszkola Samorządowego w Kad-
czy, podkreśliły duże zaangażowanie 
uczestników i ich opiekunów. 

Sponsorami imprezy było Nadle-
śnictwo Stary Sącz, Gminna Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Łącku oraz Rada Rodziców 
ZSP w Kadczy. 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA  
W SP W KICZNI

20 stycznia 2017 r. w Szkole 
Podstawowej w Kiczni od-
było się uroczyste spotka-

nie z Babciami i Dziadkami dzieci klas 
młodszych z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Pani dyrektor Danuta Potoniec ser-
decznie powitała zebranych gości i za-
prosiła na występy. 

Dzieci z oddziału przedszkolne-
go uświetniły tę uroczystość pre-
zentując wspaniałą grę aktorską, 
w spektaklu teatralnym pt. „Czerwo-
ny Kapturek”, w reżyserii pani Lidii 
Gonciarz. Mali artyści również re-
cytowali wiersze, śpiewali i urzekali 
tańcem „Cha-cha”. Także uczniowie 
kl. I-III, pod kierunkiem pani Beaty 

Kucharskiej, pani Jadwigi Dybiec 
i pani Małgorzaty Plechty, wzruszali 
swoich bliskich prezentując piękny 
montaż słowno-muzyczny. Ponadto, 
uczniowie kl. III zachwycili miłych 
gości wspaniałą grą na fletach oraz 
tańcem z różami. 

Wszystkie występy kochanych wnu-
ków zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami. Wspólne świętowanie zakończy-
liśmy kawą i słodkim poczęstunkiem 
oraz miłą pogawędką. 

Szanownym gościom serdecznie 
dziękujemy za przybycie na tę uroczy-
stość. Było nam bardzo miło Państwa 
gościć w naszej szkole.
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Wielkanocne warsztaty

Zorganizowane przed świętami Bo-
żego Narodzenia w klasie II Szko-
ły Podstawowej w Kiczni  warsz-

taty wykonywania ozdób świątecznych, 
tak bardzo spodobały się dzieciom i ich 
rodzicom, że postanowiono powtórzyć 
podobne, tym razem przed Wielkano-
cą. Wzorem poprzedniego spotkania 
na zajęcia plastyczno – techniczne do 

klasy II  przyszły  mamy, które wraz ze 
swoimi dziećmi postanowiły wykonać 
ozdoby wielkanocne. Jak zwykle ich 
kreatywność nie zawiodła. Dzieci przy 
pomocy sprawnych rąk swoich rodzi-
ców wykonały piękne ozdoby: pisanki, 
stroiki, koszyczki oraz wiosenne kwia-
ty. Nawet „ścieg pierogowy” potrzebny 
do wykonania kwiatka z krepiny  okazał 

się wcale nie taki trudny. Oczywiście 
do wspólnej pracy włączyła się również 
pani dyrektor Danuta Potoniec, która 
przyszła zobaczyć zajęcia. Widząc takie 
zaangażowanie rodziców i szczerą chęć 
dzieci takie lekcje staną się chyba tra-
dycją naszej szkoły. 

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Dybiec
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PIERWSZY  SZKOLNY KONKURS  
„MAM TALENT” 2017 W ZSG W ŁĄCKU

10 marca 2017 roku, w Zespo-
le Szkolno- Gimnazjalnym w Łąc-
ku  odbył się pierwszy Szkolny Kon-
kurs „Mam Talent”. Miał on na celu 
rozwijanie i promowanie talentów. 
Dwudziestu uczestników z klasy I-VI 
Szkoły Podstawowej prezentowało 
swoje zdolności, umiejętności i hobby 
w różnych dziedzinach: muzycznych, 
plastycznych, zręcznościowych. Wśród 
nich zdecydowana większość to talen-
ty wokalne. Oprócz śpiewu piosenek 
mieliśmy okazję posłuchać gry na fle-
cie, gitarze, organach oraz akordeonie, 
a także obejrzeć popisy taneczne. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się prezentacja kolekcji „Gwiezdnych 
wojen”. Podczas występów publiczność 
reagowała bardzo  żywiołowo, dopin-
gując i wspierając wykonawców okla-
skami.

Po zakończonych występach widzo-
wie przystąpili do głosowania. Każdy 
otrzymał karteczkę – głos, który umie-
ścił w pudełku osoby, której występ 
najbardziej go zachwycił. 

Jury po podliczeniu głosów wyłoni-
ło zwycięzców.

Laureatką tegorocznego konkursu 
została Wiktoria Krzyśko – uczennica 

klasy Va, która otrzymała 50 punk-
tów. Drugie miejsce przypadło Emilii 
Subik z kl. IIa z 24 punktami, trzecie 
– Andrzejowi Gawełkowi z kl. II b z 23 
punktami.

Wyróżniono również 6 osób: Eryka 
Plechtę, Marka Matułę, Natalię Cebu-
lę, Alicję Piszczek, Remigiusza Myjaka 
i Damiana Biela.

Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom odwagi i talentu!

Konkurs przygotowały Barbara 
Duda i Dorota Piszczek.
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I Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki
„W znajomości własnych gór nie dajmy się ubiec obcym…, idźmy tam, idźmy licznie”

Dnia 16. 02. 2017 r. w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 im. prof. Kazimierza 
Sosnowskiego w Obidzy odbyło się 
podsumowanie I Gminnego Konkursu 
Plastyczno – Literackiego „W znajo-
mości własnych gór nie dajmy się ubiec 
obcym…, idźmy tam, idźmy licznie”. 
Celem tego konkursu było budzenie 

wrażliwości na piękno Beskidów Za-
chodnich, propagowanie aktywnego 
wypoczynku w górach, promowanie 
dokonań Patrona Szkoły – Kazimierza 
Sosnowskiego i rozwijanie umiejętno-
ści polonistycznych oraz plastycznych. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Wójt Gminy Łącko – pan Jan Dziedzi-

na, Dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych – pani Lucyna Citak, przewodnik 
górski – pan Jan Brajner, członkowie 
komisji, uczniowie i opiekunowie bio-
rący udział w konkursie oraz przedsta-
wiciele Rady Rodziców naszej szkoły. 

Udział w tym konkursie wzięli 
uczniowie z 5 szkół naszej gminy: Ze-
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Powitanie wiosny w SP w Zabrzeży

społu Szkolno – Gimnazjalnego w Ja-
zowsku, Szkoły Podstawowej w Szcze-
reżu, Szkoły Podstawowej w Kiczni, 
Szkoły Podstawowej w Czarnym Poto-
ku i Szkoły Podstawowej w Obidzy. 

W kategorii konkurs plastyczny 
kl. I – III zgłoszono 7 prac, a rozstrzy-
gnięcia dokonała komisja konkurso-
wa w składzie: pani Janina Koza, pani 
Małgorzata Gromala i pani Anna Ma-
jerska. I miejsce zdobyła Anna Opyd, 
II miejsce Damian Basiaga, III miej-
sce Mikołaj Obrzud, a wyróżnienia 
otrzymali: Julita Iwańska, Łukasz 
Słowik, Kacper Ossowski i Błażej 
Owsianka. 

W kategorii konkurs literacki 
klas IV – VI zgłoszono 5 wypraco-
wań w formie opowiadania, a wy-
boru dokonała komisja konkursowa 
w składzie: pani Rozalia Grońska, 

pani Mirosława Potoczek i pani Doro-
ta Bazielich. I miejsce zdobył Konrad 
Ligas, II miejsce Tomasz Duda, III 
miejsce Sandra Bugajska, a wyróż-
nienia otrzymały Maria Sawina oraz 
Anna Mrówka. Na podkreślenie za-
sługuje zaangażowanie uczestników 
konkursu oraz pomysłowość i orygi-
nalność, którymi posłużyli się przy 
wykonywaniu prac. 

W dniu podsumowania wręczo-
no nagrody uczestnikom oraz rozda-
no dyplomy. Nagrody ufundowali: 
Centralny Ośrodek Turystyki Gór-
skiej w Krakowie, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Łąckiej i Wójt Gminy Łącko. 
Zostały wręczone również podzięko-
wania wszystkim nauczycielom, któ-
rzy podjęli się trudu przygotowania 

uczniów do konkursu i wzięcia w nim 
udziału.

W tym dniu miało miejsce również 
oficjalne wręczenie uczniom Szkoły 
Podstawowej w Obidzy Popularnej 
Odznaki Turystycznej PTTK. Odznaki 
wręczali Wójt Gminy Łącko – pan Jan 
Dziedzina i przewodnik górski – pan 
Jan Brajner. Uczniowie naszej szkoły 
w 2016 r. wędrowali po górskich szla-
kach uzyskując punkty. Zdobyli takie 
szczyty jak: Modyń, Koziarz, Mogieli-
cę i Lubań. Naszym wędrówkom towa-
rzyszyli przewodnicy górscy – pan Jan 
Brajner i pan Jacek Kaniewski.

Dyrektor Szkoły i organizato-
rzy wyrażają szczere podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli udział w kon-
kursie, sponsorom, a także przedsta-
wicielom Rady Rodziców, którzy przy-
gotowali poczęstunek.

21 marca uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Zabrzeży zgodnie z tradycją 
uroczyście żegnali Zimę.

W tym roku przygotowania do ob-
chodów pierwszego dnia wiosny roz-

poczęły się dużo wcześniej. Nauczyciel 
przyrody pan Stanisław Nowak zorga-
nizował konkurs na budkę dla szpaków. 
Wszystkie klasy od 0-VI miały również 
za zadanie przygotować Marzanny, 

oczywiście z ekologicznych materiałów 
tj. słoma, gazety, papier itp. 

Pierwszy dzień wiosny rozpoczął 
się uroczystym apelem, podczas któ-
rego rozstrzygnięty został konkurs na 
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najpiękniejszą budkę dla szpaków. 
Uczniowie wykazali się niezwykłą sta-
rannością i pomysłowością. Wygrała 
budka Szymona Wąchały z klasy III 
wydrążona w pniu drzewa. Kolejne 
miejsca zdobyli: Arek Hamiga z kl. IV 
(II miejsce) i Marek Ślusarczyk z kl. V 
(III miejsce). Na wyróżnienie zasłuży-
ły budki Zuzi Sopaty, Karola Bandyka 
i Łukasza Bulandy.

Na apelu zostały również wyłonione 
najpiękniejsze Marzanny. Wybór był 
trudny. I miejsce otrzymały ex aequo 
klasy I i VI. 

Po apelu barwny korowód wyru-
szył w stronę mostu na rzece Dunajec. 
Tam kukły zostały spalone i wrzucone 
do wody. Obrzędom tym towarzyszyła 
piękna pogoda więc wszyscy chętnie 
wybrali się w kierunku szkoły w Za-
rzeczu w poszukiwaniu oznak wiosny. 
Uczniowie zgodnie stwierdzili, że wio-
sna już przybyła, mając również na-
dzieję, że na dobre pożegnali zimę. 

Żegnaj zimo – witaj wiosno!!!! J

Marta Wingralek

Koncert kameralny muzyki klasycznej  
„Żywioły ukryte w dźwiękach”

16 marca w Galerii Władysława 
Hasiora Muzeum Tatrzańskiego w Za-
kopanem odbył się koncert kameralny 
muzyki klasycznej p.n. Żywioły ukry-
te w dźwiękach. Został on zorganizo-
wany z inicjatywy Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Łącku z okazji  jubileuszu 
10. rocznicy  powstania. W koncercie 
udział wzięli:

• Maciej Mazur — skrzypce,

• Piotr Augustyn — altówka,

• Klaudia Syjud — fortepian.

W programie koncertu znalazły się 
między innymi utwory takich kompo-
zytorów jak: Czajkowski, Fuchs, czy 
Prokofiew.
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XVII konkurs pn.  
„Łącko – moja mała ojczyzna” 2017

45. Karnawał Góralski

W Zespole Szkół im. św. Kingi 
w Łącku, w dniu 7 marca br, 
odbyła się 17 edycja konkursu 

pn. „Łącko – moja mała ojczyzna” 2017. 
W konkursie udział wzięli uczniowie 
gimnazjum w Łącku, Zagorzynie i Ja-
zowsku oraz klas pierwszych Zespołu 
Szkół im. św. Kingi w Łącku.

W tym roku uczestnicy, przez go-
dzinę zegarową, rozwiązywali test skła-
dający się z 50 pytań. Pytania  z historii  
Ziemi Łąckiej  obejmował okres niewo-
li narodowej 1770-1918, a także  pyta-
nia  z ochrony przyrody w gminie Łąc-
ko. Pytania przygotował Zarząd TMZŁ, 
a opiniował prof. Julian Dybiec, i okre-
ślił je jako „średnio trudne”. W sumie 
można było zdobyć 136 punktów zwy-
ciężczyni zdobyła ich 111.

Jury konkursu w składzie: Jadwiga 
Jastrzębska – przewodnicząca i człon-
kowie jury: Janina Arendarczyk, Ro-
zalia Duda i Marcin Wnęk, przyznało 
następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: Karolina Kwit  Gimna-
zjum w Zagorzynie

II miejsce: Klaudia Symalczyk Gim-
nazjum w Zagorzynie

III miejsce: Maria Potoniec Gimna-
zjum w Łącku

IV miejsce: Edyta Adamczyk Zespół 
Szkół im. św. Kingi w Łącku

V miejsce: Adam Michałczak Zespół 
Szkół im. św. Kingi w Łącku

Wyróżnienia: Alicja Lisiecka (ZS 
im. św. Kingi), Zuzanna Bieryt (Gimn. 
Jazowsko), Milena Koza (Gimn. Jazow-
sko), Joanna Fiut (Gimn. Jazowsko), 
Karolina Jawor (Gimnazjum Łącko).

Nagrodę dla najmłodszego uczest-
nika, ufundowaną przez Jana Dzie-
dzinę , wójta gminy Łącko, otrzymała 
Maria Potoniec z Gimnazjum w Łącku.

Nagrodę dla najstarszego uczest-
nika, ufundowaną przez Jadwigę Ja-
strzębską, otrzymała Alicja Lisiecka 
z Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku.

Nagrody uczestnikom konkursu 
wręczyli: Jan Dziedzina, wójt gminy 
Łącko i Wiesław Prostko, Dyrektor Ze-
społu Szkół im. św. Kingi w Łącku.

Towarzystwo przygotowało także 

dyplomy i upominki dla opiekunów: 
Joanny Wnęk z gimnazjum w Jazow-
sku, Małgorzaty Moryto z Zespołu 
Szkół im. Św. Kingi w Łącku, Zdzisława 
Warzechy z Gimnazjum w Zagorzynie 
i Antoniny Dudy z Gimnazjum w Łąc-
ku, które wręczyła Jadwiga Jastrzęb-
ska, prezes TMZŁ.

Nagrody w konkursie ufundowali:
Maria Kurzeja-Świątek
Antoni Baran
Jan Dziedzina,wójt gminy Łącko
Jadwiga Jastrzębska
Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Łąckiej
Dyplomy i nagrody, zgodnie z tra-

dycją konkursu,  otrzymali wszyscy 
uczestnicy.

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Łąckiej składa serdeczne podziękowa-
nia Dyrekcji Zespołu Szkół im. św. Kin-
gi za poczęstunek i opiekę nad spraw-
nym przeprowadzeniem konkursu.

 
Jadwiga Jastrzębska  

– prezes TMZŁ

W  dniu 10 lutego 2017 roku 
w Bukowinie Tatrzańskiej 
na 45 Karnawale Góralskim 

wystąpiła grupa kolędnicza składają-
ca się z członków Związku Podhalan 
Oddział w Łącku, która konkurowała 
z 49 grupami z całej Polski. Zajęli oni 
pierwsze miejsce wygrywając Złotą 
Rozetę. Jest to wielkie osiągnięcie 
i prestiż, ponieważ pierwszy raz w hi-
storii taka nagrodę otrzymała gru-
pa z Łącka. Panowie zaprezentowali 
obrzęd kolędniczy „Herody”, który 
przygotowała i wyreżyserowała Ane-
ta Wolańska. W skład grupy weszły 
następujące osoby: Bogusław Kyrcz, 
Wiesław Majewski, Andrzej Wójcik, 
Czesław Mrówka, Józef Faron, Woj-
ciech Lizoń, Mariusz Bochenek, Łu-
kasz Wolański, Marcin Faron, Marek 
Grela. Grupie przygrywała kapela 

w składzie: Błażej Pogwizd, Bartło-
miej Ciesielka, Paweł Banach.

W kategorii par solowych Łącko 
reprezentowały 3 pary. W pierwszej 
kategorii od 16 do 21 lat Marek Grela 
i Edyta Kita, Mariusz Bochenek i Daria 
Lizoń (Zespół Kiyrpecki). W drugiej ka-

tegorii od 22 do 40 lat Grzegorz Turek 
i Aneta Kucia (Związek Podhalan Od-
dział w Łącku). W pierwszej kategorii 
zdobyły obie pary wyróżnienia (w ka-
tegorii par solowych jest to najwyższa 
forma uznania). 

zdj. Aneta Lis
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XXXIV otwarte zawody narciarskie  
o Puchar Przechodni  
Związku Podhalan

Dnia 12.02.2017 w  Nowym Targu 
na Zadziole odbyły się XXXIV otwarte 
zawody narciarskie o Puchar Przechod-
ni Związku Podhalan. Jak co roku cie-
szyły się dużym powodzeniem. W su-
mie wzięło udział 150 zawodników 
w różnych kategoriach wiekowych. 
Uczestnicy zmierzyli się w dwóch 
dyscyplinach: slalomie gigancie oraz 
w biegu płaskim. Zanim przystąpili do 
ostrej rywalizacji wzięli udział w po-
lowej Mszy Świętej, aby po Bożemu 
mknąć po stoku do mety. 

Zgodnie z regulaminem aby wziąć 
udział w zawodach, uczestnicy musieli 
spełnić warunek, który stanowi o folk-
lorystycznym charakterze imprezy – 

czyli być ubrani w elementy stroju gó-
ralskiego. Dla kobiet wymogiem była: 
góralska spódnica, serdak lub góralski 
sweter i chusta góralska, dla mężczyzn: 
góralskie portki, serdak lub sweter gó-
ralski. 

Związek Podhalan z Łącka repre-
zentowały panie: Katarzyna Pałka, Ce-
lina Ochoda i Danuta Rams, natomiast 
dzielni mężczyźni to: Witold Pałka, An-
drzej Ligas i Wojciech Lizoń.

Panie spisały się znakomicie zajmu-
jąc trzy I miejsca w swoich kategoriach, 
panowie otarli się o podium ale taka 
mini przegrana powoduje jeszcze więk-
szą wolę walki.  

Wojciech Lizoń

XI edycja zawodów narciarskich – O Puchar Gorców

Poczuliśmy, że należymy do Wielkiej Rodziny Góralskiej

Chmielno. Dzień Jedności  
Kaszubów 2017

W dniu 19.02.2017 r. Związek Pod-
halan Oddział w Kluszkowcach zorga-
nizował XI edycję zawodów narciar-
skich – O Puchar Gorców, które odbyły 
się w stacji narciarskiej - Czorsztyn-
-Ski. Ze Związku Podhalan Oddział 

w Łącku w zawodach wzięli udział: 
Celina Ochoda, Danuta Rams, Wiesław 
Majewski, Jakub Majewski, Anna Mi-
sterka, Zuzanna Misterka i Aleksandra 
Pasoń-Misterka. W slalomie pierwsze 
miejsce zajęła Aleksandra Pasoń-Mi-

sterka a trzecie miejsce na podium 
przypadło Danucie Rams. W konku-
rencji  snowboard drugie miejsce zajął 
Wiesław Majewski. Uczestnikom oraz 
zwycięzcom gratulujemy!

Góralskie nuty, gawędy, śpiewy 
i tańce spod Tatr, Pienin, Gorców, Be-
skidów królowały w ostatnią niedzielę 
karnawału 2017 roku w Sali Widowi-
skowej Gminnego Centrum Kultury 
i Promocji w Czarnym Dunajcu, gdzie 
w ramach III edycji seminarium regio-
nalnego „Jedność w różnorodności. Tra-
dycje kulturowe polskiej góralszczyzny” 
spotkali się górale z różnych regionów 
Polskich Karpat. Seminarium, którego 
gospodarzem była Gmina Czarny Du-
najec zgromadziło liczną publiczność. 
Na spotkaniu nie zabrakło również de-
legacji ze Związku Podhalan Oddział 

w Łącku na czele z Prezesem Tomaszem 
Ćwikowskim. Prezentacje, które zapla-
nowano na trzy godziny przeciągnęły się 
do 22:00. I nikt sobie nie krzywdował. 
Było tak jak na góralskich posiadach, 
bez pośpiechu, ślebodnie i wesoło. Kozy 
mógł się wygodać i przekozać.

Spotkania, organizowane od 2015 
przez Związek Podhalan mają na celu 
prezentacje dorobku kulturowego pol-
skiej góralszczyzny, a nade wszystko 
wzajemne poznanie się grup góralskich 
należących do Związku Podhalan. Dziś 
podhalańska organizacja obejmuje 
swym zasięgiem niemalże cały obszar 

Polskich Karpat i liczy ponad 80 od-
działów. Górale z różnych regionów 
tworzą jedną wspólnotę o wielkim bo-
gactwie i zróżnicowaniu kulturowym.

Źródło: www.zwiazek-podhalan.com

W dniach 18-19 Marca 2017 roku 
delegacja Zarządu Głównego Związ-
ku Podhalan w Polsce na zaproszenie 
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, 
Powiatu Kartuskiego i Gminy Chmiel-
no złożyła wizytę w Chmielnie na dniu 
jedności Kaszubów. Delegacja Związku 
Podhalan liczyła kilkanaście osób w jej 
skład weszli między innymi członkowie 

Prezydium Zarządu Głównego Związku 
Podhalan w Polsce pochodzący z na-
szego regionu tj. Grzegorz Czepelak 
oraz Piotr Gąsienica. Spotkanie miało 
na celu zacienienie współpracy między 
dwoma prężnie działającymi organiza-
cjami oraz dało możliwość wzajemnego 
poznania i wymiany doświadczeń.
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Bieg Na Szczyt Rondo 1 z udziałem OSP Łącko

W dniu 11.03.2017 jako druho-
wie z OSP ŁĄCKO tj. 1.Grze-
gorz Kołodziej – Patryk Pulit 

2. Grzegorz Turek – Przemysław Duda 
3. Szymon Podobiński – Mikołaj Po-
dobiński braliśmy udział w „Biegu Na 
Szczyt Rondo 1” w biurowcu Warsza-
wie. Startowaliśmy dwójkami. Był to 
wymagający bieg z całym oporządze-
niem strażackim i aparatami oddecho-
wymi na 37 piętro 836 schodów. Jako 
strażacy z OSP Łącko pierwszy raz 
braliśmy udział w takim biegu, przygo-
towywaliśmy się do niego od stycznia 
ostro trenując na remizie. Był to duży 
wysiłek, ale najważniejsza było nasze 

nastawienie psychiczne, z chłopakami 
nie odpuszczaliśmy pomimo ogromne-
go zmęczenia i wysiłku jaki nam towa-
rzyszył, walczyliśmy do samego końca.  
Mimo ostrej konkurencji, opłacało się, 
każdy otrzymał pamiątkowe meda-
le po ukończeniu biegu. Miejsca jakie 
zajęliśmy to 5, 7, 10 – co było dla nas 
niezwykle zaskakującym osiągnięciem, 
ponieważ na tylu startujących straża-
ków, OSP ŁĄCKO znalazło się na liście 
w pierwszej dziesiątce, co jest dla nas 
niezwykle satysfakcjonujące.

 Pozdrawiamy Druhowie z OSP 
ŁĄCKO

Warto zaznaczyć, że bieg ten to nie 
tylko rywalizacja sportowa, ale odby-
wa się również w niezwykle szczytnym 
celu, ponieważ uczestnicy pomagają ze-
brać fundusze na rzecz Stowarzyszenia 
Wioski Dziecięce SOS. W rywalizacji 
udział wzięło kilkuset amatorów i za-
wodowców, w tym ponad 70. zastępów 
strażackich. Impreza ta nieprzerwanie 
trwa od 2011 r., a dzięki tej inicjatywie 
udało się zebrać ponad 180 tys. zł na 
rzecz stowarzyszenia.  

Strażakom OSP w Łącku serdecznie 
gratulujemy. 

(b.g.)
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap gminny

W czwartek 9 marca w remizie 
OSP w Łącku odbyły się eli-
minacje gminne Ogólnopol-

skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Organizatorem eliminacji był  Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego OSP 
w Łącku dh Jan Mrówka. Nad prawi-

dłowym przebiegiem konkursu czuwał 
przedstawiciel KM PSP w Nowym Są-
czu, a zarazem Komendant Gminny 
OSP kpt. Mariusz Piwowar. W turnieju 
udział wzięło 28 uczestników w dwóch 
grupach wiekowych: szkoły podstawo-
we 16 osób i gimnazja 12 osób. Kon-
kurs przeprowadzony został w formie 
testu, uczniowie mieli do rozwiązania  
pytania z zakresu wiedzy pożarniczej, 
pierwszej pomocy i historii pożarnic-
twa. Na zakończenie Pan Jan Dziedzi-
na Wójt Gminy Łącko złożył gratula-
cje wszystkim uczestnikom konkursu, 
podziękował opiekunom za przygoto-
wanie młodzieży do turnieju, wręczył 
nagrody i upominki życząc wygranym 
powodzenia w etapie powiatowym, 

który odbędzie się 22 marca w siedzi-
bie Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Sączu.  Do 
etapu powiatowego kwalifikują się dwa 
pierwsze miejsca z każdej grupy wieko-
wej.

Klasyfikacja końcowa:
Szkoły podstawowe:
I m-ce Emilia Myjak SP Zagorzyn  
II m-ce Jakub  Hybel  SP Łącko 
III m-ce Damian Stolarski SP Kadcza 

Gimnazja:
I m-ce  Izabela Myjak ZSG Zagorzyn  
II m-ce Janusz Skupiński ZSG Zago-
rzyn 
III m-ce Joanna Mrówka ZSG Łącko

III etap II edycji Turnieju Szachowego V Gmin  
już trzeciego czerwca w Łukowicy

Rok 2016 dla szachów w naszej 
okolicy okazał się przełomowy. 
Coraz większe zainteresowanie 

grą królewską poprzez turnieje lokalne 
dla najmłodszych, zaowocowały po-
czątkiem współpracy pomiędzy Szkół-
ką Szachową w Łącku w osobie Witolda 

Majerskiego (pomysłodawcy przed-
sięwzięcia) oraz Szkółką Szachową 
w Roztoce w osobie Stanisława Gamo-
nia – Głównego Sędziego wszystkich 
Turniejów Szachowych w cyklu 2016 
i 2017. Również Bogdan Łuczkowski 
oraz Andrzej Majerski odnaleźli „swoje 

powołanie” w tym wydarzeniu... pierw-
szy jako główna osoba odpowiedzialna 
za kontakt z mediami oraz „świeża, 
młoda krew w teamie szachowym”, 
drugi jako doświadczony sędzia sza-
chowy wspomaga pana Stanisława oraz 
pomaga w organizacji imprez. 
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Dzięki zaangażowaniu wymienio-
nych osób w wydarzenie, długo nie 
trzeba było czekać na efekty. Dzięki klu-
czowemu wsparciu Wójta Gminy Łącko 
Jana Dziedziny oraz Wójta Gminy Po-
degrodzie Małgorzaty Gromala, Wójta 
Gminy Łukowica Czesławy Rzadkosz, 
Burmistrza Miasta Stary Sącz Jacka 
Lelka wystartowała pierwsza edycja 
Turnieju 4 Gmin. Cykl ten wspiera Prze-
wodnicząca Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego Urszula Nowogórska.

Najważniejszymi celami tego cyklu 
jest popularyzacja gry w szachy w na-
szym regionie, rozwijanie zaintereso-
wań szachowych, podniesienie pozio-
mu gry, rozwój intelektualny dzieci 
i młodzieży. Największą satysfakcję 
organizatorom sprawia to, że w dobie 
komputerów i internetu dzieci i mło-
dzież licznie przybywają na zajęcia 
szachowe a następnie aktywnie biorą 
udział w zawodach mile spędzając czas 
podczas partii przy szachownicach.

W całym cyklu w każdej kategorii 
prowadzona jest klasyfikacja ogólna 
w której sumowane są punkty z po-
szczególnych turniejów. Łączna ilość 
punktów wyłania najlepszych we 
wszystkich kategoriach w całym cyklu.

W każdym turnieju zostaje wyróżnio-
ny najlepszy zawodnik oraz zawodniczka 
w każdej kategorii z terenu Gminy w któ-
rym odbywają się zawody. W zawodach 
może wziąć udział każdy bez względu na 
kategorię, obywatelstwo czy wiek. Udział 
oczywiście jest bezpłatny.

Pierwszy miłośników „Gry Królew-
skiej” zaprosił do siebie Wójt Gminy 
Łącko Jan Dziedzina. Debiutancki tur-
niej odbył się 21 maja w Hali Widowi-
skowo – Sportowej w Łącku. Łączna 
ilość uczestników zaskoczyła bardzo or-
ganizatorów, na listach startowych w 4 
grupach wiekowych widniało bowiem 
łącznie 115 zawodników. Jak na debiut 
jest to ogromna liczba miłośników gry 
w szachy, lecz najważniejsze jest to, że 
najliczniejsza była grupa najmłodsza do 
lat 10-ciu, w której o historyczne zwy-
cięstwo walczyło 52 zawodników. 

Kolejno cykl turnieju przeniósł się 
do powiatu limanowskiego, a II etap 
zorganizowała Gmina Łukowica. Tur-
niej pod patronatem Pani Wójt Cze-
sławy Rzadkosz oraz Przewodniczącej 

Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Urszuli Nowogórskiej połączony był 
jednocześnie z obchodami Dnia Dziec-
ka. Tym razem w zawodach wzięło 
udział 96 zawodników, znów bezkon-
kurencyjna była najmłodsza grupa, 
w której wystartowało 40 szachistów. 

Na III etap zaprosiła szachistów do 
siebie Wójt Gminy Podegrodzie Mał-
gorzata Gromala. Zmagania odbyły się 
w Hali Sportowej w Brzeznej. Najwięk-
sze emocje i rywalizacja jak zawsze to-
warzyszyły w najmłodszej grupie do 10 
lat, gdzie rywalizowało aż 41 zawodni-
ków i zawodniczek. Łącznie w turnieju 
udział wzięło 98 zawodników. U wie-
lu zawodników zauważalny był spory 
progres w porównaniu z pierwszym 
turniejem w Łącku, więc dotychczaso-
wi liderzy musieli być bardzo uważni 
przed ostatnim finałowym turniejem 
w Starym Sączu.

I wreszcie po intensywnym roku 
przyszedł czas na wielki finał w pięk-
nym, malowniczym miasteczku Stary 
Sącz. Honorowy Patronat nad zawo-
dami objął Burmistrz Jacek Lelek. To 
właśnie w Hali Sportowej w Gimna-
zjum im. Juliusza Słowackiego doszło 
do ostatecznych rozstrzygnięć w I edy-
cji turnieju 4 gmin. Finałowy turniej 
liczył aż 110 zawodników. Puchary 
i medale dla najlepszych zawodników 
w turnieju oraz w łącznej klasyfikacji 
wręczyli: Burmistrz Starego Sącza Ja-
cek Lelek, Wójt Gminy Łącko Jan Dzie-
dzina, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łukowicy Andrzej Bargieł 
oraz Dyrektor Wioletta Nowak.

Najlepsi w każdej kategorii w klasy-
fikacji ogólnej:

Grupa A – do lat 10
1. Franciszek Bieda – Limanowa
2. Kamil Sukiennik – Limanowa
3. Konrad Golonka – Limanowa

Grupa B – Szkoły Podstawowe
1. Łukasz Hopek – Nowy Sącz
2. Kacper Kmak – Nowy Sącz
3. Aleksandra Bargieł– Przyszowa

Grupa C – Gimnazjum
1. Bartosz Trzajna – Słopnice
2. Łukasz Pierzga – GOK Łącko
3. Miłosz Mikołajczyk –GOK Łącko

Grupa D – Open
1. Władysław Kuciel – Nowy Sącz
2. Stanisław Czyrnek– Wilkowisko
3. Tadeusz Wesołowski – Nowy Sącz

Ostatnim etapem wręczenia na-
gród było rozlosowanie nagród wśród 
45 uczestników, którzy wzięli udział 
w każdym z 4 turniejów A były to: dwa 
tablety (Firma Vantis), 20 sztuk blocz-
ków na kebaby od firmy ,,Kebab’’ Stary 
Sącz – rynek (właścicielem jest Grze-
gorz Franczyk), smycze ,odblaski oraz 
upominki – od firmy Piwniczanka , słu-
chawki od firmy Expertcom (Tomasz 
Kurowski), upominki – Anglostacja 
Stary Sącz (Katarzyna Karlak) , nagro-
dy rzeczowe – Biurowiec Stary Sącz ( 
państwo Anna i Grzegorz Baran).

I tym sposobem I etap przeszedł do 
historii za który serdecznie dziękujemy 
każdemu kto był zaangażowany w re-
alizację tego projektu. Serdecznie po-
dziękowania dla gospodarzy każdych 
zawodów, Wójt Gminy Łącko Jan Dzie-
dzina, Wójt Gminy Łukowica Czesława 
Rzadkosz, Wójt Gminy Podegrodzie 
Małgorzata Gromala, Burmistrz Stare-
go Sącza Jacek Lelek, Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Urszula Nowogórska.

Dziękujemy każdemu za pomoc, 
bo ciężko byłoby wymienić każdego 
z imienia i z nazwiska, wymienialiby-
śmy pewno do następnego turnieju, 
a może nawet i dłużej.

II etap to dalszy rozwój i promocja 
„Gry Królewskiej” w naszym rejonie. 
Wraz z tym rozwojem zaszła jedna 
istotna zmiana… W 2017 roku cały cykl 
nosił będzie nazwę V Gmin gdyż do 4 
zeszłorocznych gospodarzy dołączyła 
Gmina Ochotnica Dolna.

Wójt Gminy Stanisław Jurkowski 
objął honorowy Patronat nad I etapem 
II cyklu. 28 stycznia 2017 roku szachi-
ści zjechali się do Wiejskiego Domu 
Kultury w Ochotnicy Dolnej by tutaj 
zainaugurować II edycję. Turniej tra-
dycyjnie został rozegrany w 4 grupach, 
znów nie zawiodła „najważniejsza” 
grupa – wystartowało aż 46 najmłod-
szych zawodników, co stanowiło nie-
mal że 50 procent wszystkich uczestni-
ków. Zabrakło jednego pasjonata „Gry 
Królewskiej” aby łącznie na wszystkich 
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listach startowych znalazło się 100 za-
wodników. W turnieju Open zwyciężył 
czołowy szachista Małopolski – Roman 
Mucha, zawodnik MKS MOS Wielicz-
ka, licznie przybyła również delegacja 
z Krościenka nad Dunajcem. Na każ-
dego zawodnika czekał gorący posiłek. 

Po zakończonych zmaganiach przy 
szachownicach puchary dla najlep-
szych, medale dla wszystkich uczest-
ników w dwóch najmłodszych grupach 
wręczył Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Stanisław Jurkowski, Kierowniczka 
WOK w Ochotnicy Dolnej – Pani Mo-
nika Jagieła oraz Pani Halina Jagieła.

25 marca szachowa karuzela po-
nownie zawitała do Brzeznej. Początek 
kalendarzowej wiosny przyniósł nam 
nie tylko rekord Polski w długości lotu 
Kamila Stocha ale również rekordową 
frekwencję uczestników. W turnie-
ju w którym honorowy patronat objął 
Wójt Gminy Podegrodzie Małgorzata 
Gromala wystartowało aż 116 zawodni-
ków, z czego aż 60 zawodników w gru-
pie dzieci do lat 10. Po raz pierwszy 
w historii cyklu udział wzięła zawod-
niczka z jednej z najlepszych szkółek 

szachowych UKS „Czarny Koń” Olkusz. 
Warty podkreślenia jest fakt, że w tym 
turnieju zaszły spore różnice w czoło-
wych miejscach i wytrwali zawodnicy 
biorący udział we wszystkich dotych-
czasowy zawodach w końcu mogli się 
cieszyć z pozycji na podium. Organiza-
torzy, tak samo jak w Ochotnicy Dolnej 
zapewnili dla uczestników ciepły posi-
łek, nie zabrakło również nagród nie-
spodzianek dla najlepszych.

II etap II edycji przeszedł już do hi-
storii… a co przed nami?

Już 3 czerwca III etap, który odbę-
dzie się w Gminie Łukowica. Wójt Gmi-
ny Czesława Rzadkosz zaprasza ponow-
nie do Hali Sportowej w Gimnazjum. 
Czy czołowi zawodnicy potwierdzą 
dobrą dyspozycję, a może uczestnicy 
którzy zajęli tym razem dalsze miejsca 
zajmą miejsca na podium? Czy fre-
kwencja znów będzie rekordowa? Na 
te i inne pytania odpowiedź znajdziemy 
już w czerwcu podczas turnieju połą-
czonego z Dniem Dziecka. Jedno co jest 
pewne, że będzie bardzo miła, sportowa 
atmosfera i sporo niespodzianek które 
czeka na przybyłych zawodników.

IV etap zaplanowany jest we wrze-
śniu w Stary Sączu a tym razem finał II 
edycji odbędzie się w listopadzie/grud-
niu tam gdzie zaczynał się historyczny 
cykl… w Hali Widowiskowo – Sporto-
wej w Łącku.

Jeżeli jeszcze nie dołączyłeś do nas 
– zapraszamy serdecznie, zapytaj kole-
gów i koleżanki że naprawdę warto.

Do zobaczenia 3 czerwca w Łukowi-
cy. Ciąg dalszy nastąpi…

Turniej V Gmin wspierają również 
nasi stali sponsorzy:
–  (Firma Vantis) – Piotr Sołtys – 

SPONSOR GŁÓWNY 
–  Firma Woj-Tom Active – Woj-

ciech Stec – SPONSOR GŁÓW-
NY

–  Firma Piwniczanka (stały 
sponsoring) 

–  Biurowiec Stary Sącz (Pań-
stwo Anna i Grzegorz Baran) 

–  „Nestor” – Tomasz Owsianka.

Patronat Medialny  
– Starosądeckie.info 

Bogdan Łuczkowski

36 Wadomości Łąckie Nr 2/2017



Zakończenie Amatorskiej Ligi Futsalu  
– MISTRZEM PROJ-BUD ŁĄCKO

Koniec  
Halowej  
Ligi  
Oldbojów

W sobotę (11.03.2017) w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
w Łącku odbyło się oficjal-

ne zakończenie zmagań  Amatorskiej 
Ligi Futsalu w sezonie 2016/2017 oraz 
wręczenie nagród. W dniu zakończenia 
ligi, doszło do spotkania towarzyskiego 
mistrza tego sezonu drużyny Proj-Bud 
Łącko z reprezentacją Amatorskiej Ligi 
Futsalu. Każdy zespół mógł wystawić 
do reprezentacji jednego gracza swojej 
drużyny. W rozgrywkach uczestniczyło 
12 zespołów. Pierwszy mecz rozegrany 
został 27 lutego 2016 roku. Kibice po-
dziwiali rywalizujące drużyny nie tyl-
ko z Gminy Łącko, ale i z Kamienicy, 
Szczawy i Podegrodzia. 

Rywalizacja o podium trwała nie-
mal do ostatniej kolejki. Ostatecznie 
zmagania wygrała drużyna Proj-Bud 
Łącko, drugie miejsce zajął zespół Po-
ziomki Łącko, a zaś na trzecim miejscu 
uplasowała się drużyna Olimp Team.

Po zakończeniu rozgrywek wręczo-
ne zostały puchary oraz  statuetki dla 
wyróżniających się zawodników ligi.

Tytuł Króla Strzelców oraz nagroda 
indywidualna powędrowała do Mate-
usza Kluski (Amper), który strzelił 28 
bramek.

Decyzją kapitanów wszystkich ze-
społów było przyznanie Konradowi 
Skutowi (FC Kawalerka) tytułu najlep-
szego i najbardziej systematycznego 

bramkarza ligi. Statuetka dla najlep-
szego zawodnika trafiła do Mirosława 
Zięby, zawodnik Poziomki Łącko.

Dawid Słowik

W sobotę 11 marca 2017r. 
w Łąckiej Hali Widowiskowo 
- Sportowej odbyła się ostat-

nia kolejka Halowej Ligi Oldbojów 
w sezonie 2016/2017. Kolejka raczej 
bez niespodzianek. Drużyny z Jazow-
ska i Kamienicy walczyły o drugie miej-
sce na podium. W konsekwencji tytuł 
wicemistrzowski przypadł graczom 
z Jazowska po wygranym meczu z dru-
żyną z Tylmanowej. Trzecie miejsce 
zajęła ekipa Oldboy’s Gorce Kamieni-
ca. Już wcześniej pierwsze miejsce za-
pewniła sobie drużyna Oldboje Łącko 
mając na swoim koncie 8 zwycięskich 
spotkań.  Na czwartym miejscu uplaso-
wali się piłkarze Lubania Tylmanowa, 
a tuż za nimi gracze Woj-Tom Łącko. 
W tym sezonie tabelę zamknęli Oldboje 
Gorc Ochotnica, dla których nie był to 
zbyt udany sezon. 

Najlepszym graczem uznano Łuka-
sza Kozielca z drużyny Oldboje Lubań 
Tylmanowa.

Najskuteczniejszym graczem został 
Mariusz Adamczyk z Oldboje Łącko.

A najlepszym bramkarzem przed-
stawiciele drużyn uznali Andrzeja Roś-
ka z drużyny Oldboy’s Gorce Kamienica.

Dawid Słowik Drużyna Oldboje Łącko mistrzem Halowej Ligi Oldbojów w sezonie 2016/2017
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Podsumowanie Amatorskiego Turnieju  
Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Łącko

Lokalna piłka

Piękne akcje, mnóstwo emocji, 
a przy tym świetna zabawa i wy-
soki poziom uczestników tur-

nieju. To wszystko towarzyszyło nam 
w niedzielę 12 marca 2017 r. podczas 
Amatorskiego Turnieju Tenisa Stoło-
wego o Puchar Wójta Gminy Łącko. 
Zawody odbywały się na Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Łącku.

Głównym celem organizowanego 
Turnieju Tenisa Stołowego była popu-
laryzacja tej dyscypliny sportu oraz in-
tegracja lokalnej społeczności poprzez 
wspólne wydarzenia kulturalno – spor-
towe.

W rozgrywkach udział wzięło ponad 
dziewięćdziesięciu zawodników. Od 
początku byliśmy świadkami wyrów-
nanych meczów, w których zawodnicy 
walczyli o każdy punkt. Turniej był bez-
kompromisowy. Zdobycie pierwszego 
miejsca wymagało, bowiem od zawod-
ników zachowania równego, wysokiego 
poziomu i zwycięstwa we wszystkich 
spotkaniach. Po kilku godzinach roz-
grywek poznaliśmy ich klasyfikację 
końcową, która prezentuje się nastę-
pująco:

Kategoria – dzieci do lat 10:
Miejsce I – Kamila Sopata
Miejsce II – Marek Krupa
Miejsce III – Łukasz Myjak.
 

Kategoria – Szkoła Podstawowa - 
chłopcy IV-VI:
Miejsce I – Karol Piksa
Miejsce II – Wiktor Kuzar
Miejsce III – Damian Mrówka
 
Kategoria – Szkoła Podstawowa - 
dziewczęta IV-VI:
Miejsce I – Zuzanna Mikołajczyk
Miejsce II – Aneta Plechta
 
Kategoria – Gimnazjum - chłopcy:
Miejsce I – Krystian Duda
Miejsce II – Jakub Szymański
Miejsce III – Szymon Kwit
 

Kategoria – Gimnazjum - Dziewczęta:
Miejsce I – Sabina Sopata
Miejsce II – Natalia Faron
Miejsce III – Klaudia Rams
 
Kategoria – Kobiety:
Miejsce I – Elżbieta Sopata
Miejsce II – Adrianna Majerska
Miejsce III – Agnieszka Mrówka
 
Kategoria – Mężczyźni:
Miejsce I – Marek Trojan
Miejsce II – Józef Plichta
Miejsce III – Ryszard Pabiś

Dawid Słowik

Po zimowej przerwie, zespoły ry-
walizujące w Nowosądeckiej 
A klasie ponownie wybiegną na 

ligowe boiska. Inauguracja zapowiada 
się bardzo ciekawie, bo już w pierwszej 
kolejce dojdzie do pojedynków drużyn 
Budowlani Jazowsko & Górka Szcze-
reż czyli derby Gminy. Warto dodać, 
że nasza Gmina posiada trzy zespoły 
w tej klasie rozgrywkowej. Do wymie-
nionych drużyn dochodzi jeszcze GLKS 
Zyndram Łącko. 

Zapraszany wszystkich miłośników 
piłki nożnej na stadiony do Łącka, Ja-
zowska i Szczereża do kibicowania na-
szym Gminnym drużynom w zmaga-
niach na ligowych boiskach. Pierwsze  
spotkania zweryfikują, która z drużyn 
lepiej przepracowała okres zimowy 
i przygotowała się  odpowiednio do 
rundy wiosennej.

Już w kwietniu rozegrane zostaną 
mecze Nowosądeckiej A klasy.

Wyniki, tabele, terminarze spo-
tkań można znaleźć na stronie  
www.laczynaspilka.pl lub na kon-
tach poszczególnych drużyn (facebook) 

–  wystarczy  wpisać nazwę wybranej 
przez siebie drużyny (np.: Zyndram 
Łącko).

Dawid Słowik
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Zbójecka Ciupaga dla Górali Łąckich

Spotkanie z Bronkiem z Obidzy Kozieńskim w krakowskim Matrasie

Grupa Teatralna „Berecik” na Posiadach Teatralnych na Orawie

Bieg Na Szczyt Rondo 1 z udziałem OSP Łącko

Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

Nagrodzona praca Natalki Leszko z Kiczni –  
„Mali pastuszkowie z Fatimy”




