
Tu jest mój początek, 
tu jest moja ziemia, 
tu ma raj zakątek,
tu jest świat z marzenia. 

Tu uczyłem się pisać,
tu uczyłem się żyć, 
tu wszystko zachwyca,
tu zawsze pragnę być.

Tu ziemia – życzenie, 
tu rajskie owoce, 
tu spełnisz marzenie,
tu boskie dni, noce.
 

Tu pachnie chlebem, 
tu słychać muzykę, 
tu czujesz potrzebę, 
tu wrócisz z zachwytem. 
  
5.05.2012.

Franciszek Opyd TU MOJA ZIEMIA

GAZETA SAMOrZądOwA GMIny ŁąckOMaj Czerwiec 2012



(zdjęcia: Wojciech Pasoń)

Święto kwitnącej Jabłoni 2012 w obiektywie



Już za nami dwudniowe świętowanie 
łąckiego kwitnięcia jabłoni. Impreza 
ta, jak co roku przyciągnęła do Łąc-

ka tłumy wiernych fanów oraz znamie-
nitych gości, wśród których znaleźli się 
m.in.: Andrzej Hałasiewicz Przedsta-
wiciel kancelarii Prezydenta, posłowie 
na Sejm rP: wiesław Janczyk, Andrzej 
romanek, Arkadiusz Mularczyk, Ma-
rian cycoń, Józef Lassota, Senator rP 
Stanisław kogut, Jan Golonka Starosta 
Powiatu nowosądeckiego, władysław 
wnętrzak wójt Gminy rytro, Jan klam-
czyński wójt Gminy Szydłów, Mł. insp. 
rafał Leśniak Z –ca komendanta Poli-
cji w nowym Sączu, krzysztof Pawlak 
komendant komisariatu Policji w Sta-
rym Sączu, krzysztof Setlak Sekretarz 
Gminy Łabowa, Bogusław wiśniewski 
dyrektor Oddziału Terenowego Agen-
cji rynku rolnego w krakowie, Broni-
sław dutka dyrektor MOdr w karnio-
wicach, Marek kwiatkowski kierownik 
Powiatowego Zespołu doradztwa rol-
niczego w nawojowej, katarina Hubova 
przedstawiciel Funduszu wyszehradz-
kiego z Bratysławy, delegacje z gmin Pe-
trovany i Szob. 

Sobotnie obchody rozpoczęły się 
w rynku o godz. 14.00. Zapoczątkował 
je Przegląd Orkiestr dętych i Zespołów 
Muzycznych „Złote Trąby” współfinan-
sowany przez Międzynarodowy Fundusz 
wyszehradzki z  Bratysławy, a  udział 
w nim wzięły: Młodzieżowa Orkiestra 
dęta z Vac na węgrzech, Maguranka Ju-
nior ze Słowacji oraz reprezentujące Pol-
skę – Orkiestra dęta OSP z Ochotnicy 
dolnej oraz Orkiestra dęta im. Tadeusza 
Moryto z Łącka. 

Po powitaniu wykonawców, uroczy-
stego otwarcia dokonał wójt Gminy Łąc-
ko Janusz klag oraz minister kancela-
rii Prezydenta rP Andrzej Hałasiewicz, 
który wyraził uznanie za kultywowa-
nie tradycji przodków oraz promowa-
nie partnerstwa w ramach Grupy wy-
szehradzkiej. następnie na płycie rynku 
pojawiły się wszystkie orkiestry, które 
wykonały wspólnie dwa utwory Marsz 
Madziar oraz Góralu, czy ci nie żal…, 
a dyrygował nimi dr Stanisław Strączek 
– kapelmistrz łąckiej orkiestry. Zgod-
nie ze słowami piosenki odczuć można 
było, że „jest w orkiestrach dętych jakaś 
siła…” następnie każda z orkiestr za-
prezentowała się w swoim repertuarze 
koncertowym. prezentacje były niezwy-
kle urozmaicone muzycznie – od muzy-
ki poważnej, przez rozrywkową, aż po 
folkową. Słuchacze koncertu, którym 
nie przeszkodziły nawet opady deszczu, 

nagradzali prezentacje gromkimi owa-
cjami. 

O godz. 14.30 w remizie OSP w Łącku 
rozpoczęła się konferencja sadownicza. 
Zaś o 15.00 spod łąckiego Orlika wystar-
tował I Górski Bieg kwitnącej Jabłoni 
o Puchar Janusza klaga wójta Gminy 
Łącko, w którym, mimo niezwykle nie-
sprzyjających warunków pogodowych, 
udział wzięło 37 zawodników. O godz. 
17.00 odbyło się uroczyste otwarcie łąc-

kiego Orlika z udziałem Marka Sowy 
Marszałka województwa Małopolskie-
go. 

O godz. 20.00 niezwykle energetycz-
ny koncert zespoły Enej przyciągnął do 
Amfiteatru na Jeżowej prawdziwe tłumy 
fanów tej olsztyńskiej grupy. najwięk-
sze przeboje takie jak radio Hello, czy 
ostatni Skrzydlate ręce śpiewało wspól-
nie około trzech tysięcy osób. Sobotnie 
świętowanie zakończyła zabawa tanecz-
na z zespołem Luz-Muz. 

niedzielne obchody zapoczątkowała 
Msza Św. odprawiona w łąckim koście-
le parafialnym. następnie barwny koro-
wód powędrował ulicami Łącka do Am-
fiteatru na Jeżowej. Po drodze jednak, 
tuż u stóp Jeżowej, nastąpiło uroczyste 
otwarcie hali widowiskowo-sportowej. 
Potem już, w Amfiteatrze uroczystego 
otwarcia Święta kwitnącej Jabłoni w Łąc-
ku dokonał wójt Gminy Łącko Janusz 
klag, a w swoim wystąpieniu nawiązał do 
tradycji powstania Święta kwitnącej Ja-
błoni, dziękując jednocześnie wszystkim 

mieszkańcom gminy za współtworze-
nie święta. w niebo pofrunęły gołębie, 
a orkiestry wspólnie zadęły w złote trąby. 
nadszedł również czas podziękowań. na 
ręce dyrygentów wszystkich czterech or-
kiestr zostały przekazane okolicznościo-
we grawertony oraz kwiaty. Otrzymał 
je również Stanisław Banach – członek 
Orkiestry dętej im. Tadeusza Moryto 
z Łącka, który po 40. latach czynnego 
zaangażowania żegnał się z orkiestrą. 

koledzy muzycy zagrali mu Sto 
lat. Puchar dla najlepszego węd-
karza otrzymał Mariusz Pelc 
z Łącka, który w trakcie piątko-
wych zawodów wędkarskich zło-
wił 32 cm pstrąga. Potem zapre-
zentowały się zespoły regionalne: 
Górale Łąccy, czarny Potoczek, 
Małe Łącko, Mali Zagorzynianie 
oraz dudaryki i Minskaja Muzyki 
z Białorusi. nie zabrakło również 
promocji produktów regionalnych 
w ramach akcji Urzędu Marszał-
kowskiego województwa Mało-
polskiego pod nazwą „Zasmakuj 
w Małopolsce”.

Popołudniowy program estra-
dowy była mieszanką dobrego hu-
moru i muzyki. na początek wy-
stąpił kabaret Młodych Panów, 
którego niezwykle aktualne ske-
cze rozbawiły i  rozgrzały nieco 
zziębniętą publiczność. nie mogło 
w nich zabraknąć nawiązania do 
Euro 2012. Gromkie salwy śmie-
chu były dla panów największą 

nagrodą. Potem nadszedł czas na roc-
kowe brzmienie. Stało się to za sprawą 
zespołu Independent z wrocławia. cie-
kawe brzmienie i melodyjny głos woka-
listy Grzegorza Stępnia przypadł słucha-
czom do gustu. koncertem wieczoru był 
występ Sylwii Grzeszczak. Ta niezwy-
kle utalentowana młoda artystka, która 
komponuje, pisze teksty jest uwielbia-
na przez swoich fanów, którzy śpiewali 
z nią w trakcie koncertu jej najbardziej 
znane przeboje jak Sen o  przyszłości, 
Małe rzeczy czy też karuzela. nie lada 
atrakcją okazał się gość specjalny Sylwii, 
którym był Mezo. wspólne wykonanie 
utworu „nowe szanse” zostało przyjęte 
euforycznie. 

Święto kwitnącej Jabłoni 2012 zakoń-
czyła zabawa taneczna. warto zaznaczyć, 
iż tradycyjnie tegorocznej imprezie to-
warzyszyły liczne stoiska wystawowe, 
prac twórców ludowych i nieprofesjo-
nalnych oraz produktów regionalnych. 

(b.g.)

Święto Kwitnącej Jabłoni zakończone
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Imprezę  zapoczątkowało wystąpienie 
Janusza klaga wójta Gminy Łącko. 
który przywitał zaproszonych gości. 

włodarz gminy  podziękował Panu Mar-
kowi Sowie Marszałkowi województwa 
Małopolskiego za przyznane dofinan-
sowanie oraz tym wszystkim, których 
zaangażowanie, rady i pomoc wsparły 
realizację tego przedsięwzięcia.

– Mimo, że okres użytkowania obiek-
tu jest krótki jestem przekonany o po-
trzebie i bardzo dużym zainteresowaniu 
osób, które korzystają z obiektu. Wierzę, 
że nowy obiekt sportowy będzie służył 
mieszkańcom i gościom odwiedzającym 

naszą gminę, przyczyniając się do ich roz-
woju fizycznego. Będzie to miejsce aktyw-
nego wypoczynku zachowanego w duchu 
zdrowej rywalizacji – mówił z przekona-
niem wójt.

wśród zaproszonych gości byli m.in 
Marek Sowa Marszałek województwa 
Małopolskiego, Andrzej Hałasiewicz 
Przedstawiciel kancelarii Prezydenta 
oraz wiele innych zacnych osób.

Symbolicznego przecięcia wstęgi do-
konali Marek Sowa Marszałek woje-
wództwa Małopolskiego, Andrzej Ha-
łasiewicz Przedstawiciel kancelarii 
Prezydenta, Janusz klag wójt Gminy 

Łącko, Zdzisław warzecha Przewodni-
czący rady Gminy Łącko, Józef wójcik 
właściciel firmy wykonawczej kOMPLE-
X-BUd oraz Piotruś Mrówka najmłod-
szy chłopiec korzystający z Orlika.

następnie „Orlik” został poświęcony 
przez ks. Prałata Józefa Trzópka Pro-
boszcza Parafii w Łącku. Po czym głos 
zabrał Marek Sowa Marszałek woje-
wództwa Małopolskiego, gratulując 
mieszkańcom pięknego kompleksu. 
Marszałek przekazał kilka piłek dla osób 
z niego korzystających. wyraził także za-
dowolenie z realizowanych wspólne za-
dań, które współfinansuje województwo 
małopolskie.

Otwarcie „Orlika” było również oka-
zją do wręczenia pucharów i nagród dla 
zwycięzców  I Biegu kwitnącej Jabłoni 
o Puchar wójta Gminy Łącko. Gratulacji 
i wręczania nagród dokonali  Marszałek 
województwa Małopolskiego oraz wójt 
Gminy Łącko.

część oficjalną zakończył pro-
gram artystyczny przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjal-
nego w Łącku.

KK

oficjalne otwarcie kompleksu sportowego 
Moje boisko Orlik 2012 w Łącku
W pierwszym dniu Święta Kwitnącej Jabłoni 12 maja o godzi-
nie 17.00 w Łącku odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu 
sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”. 

Kompleks sportowy „Moje boisko – orlik 
2012” w Łącku powstał jako drugi w naszej 
gminie. zgodnie z założeniami rządowego 
programu jest kompleksem boisk ogólnodo-
stępnych wraz z szatniami i zapleczem so-
cjalnym. obejmuje on boisko do piłki nożnej 
oraz boisko wielofunkcyjne umożliwiające 
grę w piłkę siatkową, ręczną, koszykówkę 
i  tenisa ziemnego. obiekt wybudowano ze 
środków Gminy Łącko przy wsparciu Mini-
sterstwa sportu i Turystyki oraz Małopol-
skiego Urzędu Marszałkowskiego.
całkowita war tość projek tu wyniosła 
1 318 682,40 zł, w tym środki:

 — Ministerstwa sportu i Turystyki – 500 000 
zł,
 — Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego – 250 000 zł,
 — budżetu Gminy Łącko – 568 682,40 zł.
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Otwarcie obiektu nastąpiło pod-
czas głównego dnia obchodów 
Święta kwitnącej Jabłoni, dzię-

ki czemu uroczystość uświetniły swo-
imi występami zespoły artystyczne 
oraz delegacje zagraniczne z  krajów 
partnerskich.

w przygotowanej z tej okazji uroczy-
stości, udział wzięli Andrzej Hałasiewicz 
Przedstawiciel kancelarii Prezydenta-
,Posłowie na Sejm rP, Senatorowie rP, 
Jan Golonka Starosta Powiatu nowosą-
deckiego, członkowie Zarządu i rad-
ni Powiatu nowosądeckiego, wójtowie 
i przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmi-
n,przedstawiciele instytucji, radni Gmi-
ny Łącko na czele z Przewodniczącym 
Zdzisławem warzechą, Sołtysi, przed-
stawiciele lokalnych firm oraz mieszkań-
cy gminy.

Janusz klag wójt Gminy Łącko powi-
tał wszystkich zebranych gości.

– Główną ideą, jaka przyświecała nam 
podczas realizacji tego projektu, było za-
pewnienie dostępności dla dzieci, mło-
dzieży oraz społeczności lokalnych 
gminy i powiatu do nowoczesnej infra-
struktury sportowej – mówił wójt. Po-
dziękował również wszystkim tym, któ-
rzy dołożyli starań, aby obiekt powstał.

n a s t ę p n i e  o k o l i c z n o ś c i o w e 

przemówienie wygłosił Jan Golonka 
Starosta nowosądecki. Tradycyjnego 
przecięcia wstęgi dokonali Andrzej Ha-
łasiewicz Przedstawiciel kancelarii Pre-
zydenta, Jan Golonka Starosta Powia-
tu nowosądeckiego, Janusz klag wójt 
Gminy Łącko, wiesław Basta Przewod-
niczący rady Powiatu nowosądeckie-
go, Zdzisław warzecha Przewodniczący 
rady Gminy Łącko, kazimierz Hołysz 
kierownik budowy ze strony wykonawcy 
Przedsiębiorstwa Budownictwo Przemy-
słowe chemobudowa-kraków S.A., Pa-
weł kurzeja z Agencji projektowej "A-4" 
oraz Piotruś Mrówka najmłodszy spor-
towiec GLkS-u „ZyndrAM” w Łącku.

następnie ks. Prałat Józef Trzópek 
Proboszcz Parafii w Łącku odmówił mo-
dlitwę i poświęcił obiekt oraz krzyże, któ-
re zawisły w nowym kompleksie.Po po-
święceniu zgromadzeni goście zwiedzili 
budynek.w tym samym czasie trwał po-
kaz artystyczny cheerleaderek z Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku.

kontynuując świętowanie kwitnącej 
Jabłoni zebrani goście w barwnym ko-
rowodzie prowadzonym przez orkiestry 
dęte udali się do Amfiteatru na Górze 
Jeżowa. 

KK

Oficjalne hali widowiskowo-sportowej w Łącku
13 maja oficjalnie otwarto halę widowiskowo-sportową w Łącku. Budowa realizowana była jako 
projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2 Rozwój obsza-
rów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Krótka historia powstania obiektu.
dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego 28 maja 2010 r. Gmina Łącko podpisała umowę o dofinanso-
wanie projektu. W dniu 10 listopada 2010 r.  roku podpisano umowę 
z Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego cheMoBUdo-
Wa – KRaKÓW sa, wyłonioną w  drodze przetargu nieograniczo-
nego, która była głównym wykonawcą tego obiektu. Projektantem 
obiektu jest agencja projektowa "a-4" kompleksowa obsługa inwe-
stycji Marek smaga i  wspólnicy sp. j. z  Nowego sącza. Budowę 
rozpoczęto w 2010 roku. Powstała hala ma 2 873,15 metrów kwa-
dratowych powierzchni zabudowy, 3 351,44 metrów kwadratowych 
powierzchni użytkowej. całkowity wymiar powierzchni przeznaczo-
nej do gry  to 26,30 x 45,50 m. Na hali przewiduje się rozgrywanie 

następujących dyscyplin sportowych: piłki nożnej halowej, ręcznej, 
siatkówki, koszykówki, tenisa.
Ponadto w powstałym budynku znajdują się m. in. ścianka wspinacz-
kowa, sauna, siłownia, zaplecze sanitarno-socjalne, pomieszczenia 
techniczne i  magazynowe. Galeria dla widzów, zapewniająca 664 
miejsc siedzących.

całkowity koszt wyniósł 11 074 924,16 zł; w tym:
 — 2 944 911,54 zł – 26,59 % to środki pozyskane z Unii europejskiej 
w ramach MRPo,
 — 3 166 878,00 zł – 28,60% środki Powiatu Nowosądeckiego,
 — 4 963 134,62 zł – 44,81 % środki własne Gminy Łącko.
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Mszy przewodniczył prałat Jó-
zef Trzópek. kapłan był ubra-
ny w biały ornat z wizerunkiem 

Papieża. O Janie Pawle II przypominał 
też ustawiony obok krzyża jego portret.

na Mszę św. przybyli między innymi 
mieszkańcy Maszkowic i okolic Łącka. 
Uroczystość swoją obecnością zaszczy-
cił również wójt Gminy Łącko – Janusz 
klag.

najświętszą ofiarę rozpoczął śpiew 
„Po górach, dolinach rozlega się dzwon 
…” – znanej pieśni Maryjnej. Po-
tem była homilia, w której kapłan 
podkreślił autentyczność słu-
gi Bożego – karola wojtyły, za-
palonego świadka chrystusa, od 
młodości po ostatnie tchnienie. 
wspomniał też o cudzie uzdro-
wienia małego chłopca, który do-
konał się za sprawą Jana Pawła II. 
cud zdarza się rzadko, ale moż-
na go doświadczyć. Zdarza nam 
się czasem obserwować niewyja-
śnione z medycznego punktu wi-
dzenia przypadki uleczenia, pod 

warunkiem, że wierzymy i ufamy Bogu. 
wszelkich łask doznajemy za pośrednic-
twem błogosławionych i świętych, bo po 
to oni są. My żyjący mamy Ich „urucha-
miać” – powiedział ks. Józef Trzópek. 
Po to też mamy błogosławionego Jana 
Pawła II. 

kończąc rozważania prałat wyra-
ził nadzieję, że zorganizowana uroczy-
stość jest początkiem historii, którą na-
leży kultywować i przekazywać młodym 
pokoleniom.

na zakończenie dziękczynnej uroczy-
stości młodzieżowa schola, przygotowa-
na przez Andrzeja Talara, zaśpiewała 
wspólnie z wiernymi „Barkę”- ulubioną 
pieśń oazową Papieża- oraz „Przyszli-
śmy tu pod krzyż …” autorstwa Mariana 
Potońca i Andrzeja Talara, której słowa 
brzmią następująco:

Przyszliśmy tu pod krzyż Ojcze Świę-
ty / x2
Aby ten dzień dzisiaj / x2
Był pamiętny.

Ogień Twej pamięci nam się pali / x2
Abyśmy o Tobie/ x2
Pamiętali.

My o Tobie będziem pamiętali / x2
A Ty się w Niebiosach / x2 
Wstaw za nami.

Żar Twojej miłości niepojęty / x2
Dziś się tu modlimy / x2
Byś był święty. 

D. Potoniec

Przyszliśmy tu pod krzyż …
1 maja o godz. 17.00 około dwieście osób uczestniczyło w dziękczynnej Mszy św. 
w pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II na wzgórzu Zamczysko zwanym Górą Zyndrama 
w Maszkowicach. Uroczystość zorganizowali mieszkańcy Maszkowic – centrum.
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Państwo Bierytowie wraz z  czwórką 
dzieci, mieszkający dotychczas w miej-
scowości Obidza, stracili dom w wyniku 

osuwiska powstałego podczas ulewnych 
deszczy w 2010 r. Po nieszczęściu jakie 
ich dotknęło zamieszkali w leśniczówce 
w Obidzy. Państwo Bierytowie zostali 
objęci opieką Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łącku. 

nowy dom odbudowany został w Ja-
zowsku, dzięki rządowemu programo-
wi na odtworzenie budynków lub lokali 
mieszkalnych zniszczonych w wyniku 
klęsk żywiołowych.

KK

Gmina Łącko na 
rok 2012 otrzy-
mała promesy na 

odbudowę dróg w łącz-
nej wysokości 1 616 000 
zł. dzięki otrzyma-
nej pomocy finansowej 
możliwa będzie odbu-
dowa zniszczonej in-
frastruktury w  miej-
scowościach Brzyna, 
Jazowsko, Łącko, Masz-
kowice, Obidza, wola Piskulina i Zago-
rzyn oraz remont mostu na rzece „ka-
mienica” w Zabrzeży.

Plan przebudowy dróg w miejscowo-
ściach czarny Potok, Jazowsko, kicznia, 
Maszkowice, Szczereż, Zabrzeż i Zago-
rzyn zostanie sfinansowany z budżetu 
Gminy Łącko (711 251 zł). na przebudo-
wę – modernizację drogi rolniczej w Łąc-
ku otrzymano dofinansowanie z Mało-
polskiego Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 93 921 zł. na inne utwar-
dzenia dróg zabezpieczono środki w wy-
sokości ponad 54 000 zł, natomiast na 
naprawy pozimowe – 151 351 zł. 

dla porównania w roku 2011 
otrzymane promesy opiewały 
na kwotę 1 020 000 zł. w ra-
mach realizacji objętych nimi 
zadań odbudowano drogi 
w  czarnym Potoku, czerń-
cu, Jazowsku, Łącku, kiczni, 
Maszkowicach, Obidzy, Za-
brzeży, Zarzeczu oraz most na 
Potoku kadeckim w kadczy. 

w ubiegłym roku miał rów-
nież miejsce remont drogi rol-

niczej w czerńcu (141 636 zł).
Przebudowę dróg gminnych w miej-

scowościach czarny Potok, Jazowsko, 
Łącko, Maszkowice Obidza, i Szczereż 
pokryto z środków własnych budżetu 
gminy (664 844 zł). na inne utwardze-
nia dróg oraz budowę chodników przy 
drogach powiatowych wydano 134 671 
zł. Zimowe utrzymanie dróg kosztowa-
ło 212 417 zł, natomiast koszt napraw 
pozimowych zamknął się w  kwocie 
248 583 zł.

Łączna wartość wszystkich inwestycji 
związanych z remontami dróg w 2011 r. 
wyniosła 3 305 976 zł.

w dniu 2 lutego 2012 r. pożegnaliśmy 
druha Józefa Pasonia – długoletnie-
go Prezesa Zarządu OSP w Łącku. Był 
żołnierzem wojska Polskiego w wojnie 
obronnej 1939 r. Po zakończeniu kam-
panii wrześniowej brał czynny udział 
w walce konspiracyjnej przeciw oku-
pantowi. Jako członek OSP od  1942 
roku bardzo angażował się w działal-
ność straży i czynnie w niej uczestni-
czył. w  latach 1945-1965 był pierw-
szym kierowcą mechanikiem wozu 
bojowego. Od 1969 r. do 2001 r. pełnił 
obowiązki Prezesa Zarządu OSP. Swo-
ją pracą i  postawą przyczynił się do 
rozkwitu łąckiej jednostki, unowocze-
śniał bazę lokalową, dbał o wyposaże-
nie straży w samochody bojowe i sprzęt 
przeciwpożarowy. druh Józef Pasoń za 
swoją wszechstronną działalność został 
uhonorowany wieloma odznaczenia-
mi i medalami. Otrzymał m.in. Złoty 
krzyż Zasługi, Medal za Udział w woj-
nie Obronnej, Złoty, Srebrny i Brązo-
wy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, 
Medal 40-lecia PrL, Godność członka 
Honorowego i wiele innych. 

Pozostanie w  naszej pamięci jako 
człowiek oddany swojej małej i dużej 
Ojczyźnie, dostrzegający potrzebę nie-
sienia bezinteresownej pomocy innym 
oraz wierny naszej jednostce. 

w tym roku pożegnaliśmy również 
dwóch innych strażaków OSP w Łąc-
ku: druha Józefa dudę i druha Miro-
sława Mrówkę. 

 CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

Zarząd OSP w Łącku

Nowy dom Państwa Bierytów Odeszli na 
wieczną służbę15 maja 2012 r. Janusz Klag Wójt Gminy Łącko wręczył 

Państwu Krystynie i Kazimierzowi Bieryt klucze do 
nowego domu. 

Inwestycje drogowe w Gminie 
Łącko
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 — O Twoich sukcesach wokalnych jest już 
głośno od dłuższego czasu. Jak zaczęła 
się Twoja przygoda z piosenką?

 — Mając 10 lat brałem udział w szkolnej 
akademii z okazji dnia kobiet, zostałem 
tam wyróżniony solowym występem. 
Zaraz po tym pan Mirosław Hejmej, 
skierował mnie na Gminny Przegląd 
wokalistów organizowany przez GOk 
w Łącku i tam osiągnąłem swój pierw-
szy sukces. Mając 39 stopni gorącz-
ki śpiewałem „Zakazany owoc” (z tek-
stem Jacka cygana i muzyką krzesimira 

dębskiego), zwyciężyłem w swojej kate-
gorii. chyba właśnie wtedy zachwyciła 
mnie scena i tak to się zaczęło. Później 
była długa, długa droga do tego, by osią-
gnąć to, co jest teraz. A przede mną zno-
wu długa droga do tego, by było jeszcze 
lepiej.

 — Czy śpiewanie to twój sposób na życie? 
Jakie są Twoje plany na najbliższe lata?

 — Zbyt pochopnym byłoby teraz na to 
pytanie odpowiadać. Zdecydowanie 
w tym kierunku zmierzam. dużo może 

się wydarzyć po drodze, na której jestem 
początku. Póki co szczęście mi sprzyja, 
miejmy nadzieje, że przyszłość bez kom-
promisów w materii artystycznej będzie 
mi dana. 

Obecnie przygotowuję się do matury. 
O ile na przygotowania nie jest za późno, 
bowiem pozostało mi kilka dni (rozma-
wialiśmy na początku maja – przyp. b.g.).

 —  Jaki preferujesz repertuar? Czy masz 
swoich ulubionych wykonawców? 

 — repertuar, który mi samemu w duszy 
gra, dzięki czemu może być autentyczny 
na scenie.

Tworząc staram się oddać jak najwię-
cej siebie i wnieść na scenę świeżość, któ-
rej tam ostatnio mało.

Ostatnio inspiruje mnie twórczość 
Grzegorza ciechowskiego, czy Lecha 
Janerki, które na nowo odkrywam.

 — A  jakiej muzyki słuchasz w wolnych 
chwilach?

 — często nawet różnej. w zależności od 
nastroju, chyba jak każdy. 

nie ograniczam swoich zainteresowań 
do jednego, czy dwóch gatunków.

 — Twoje piosenki to nie tylko doskonały 
wokal, ale również świetna interpreta-

Wyśpiewać sukces – rozmowa 
z Mateuszem Bierytem

Mateusz Bieryt – mieszkaniec jazowska, uczeń klasy matural-
nej i Liceum ogólnokształcącego im. jana długosza w Nowym są-
czu. 
Laureat: iii nagrody ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki artystycznej 
w Rybniku, „złotego prysznica” na ogólnopolskim Turnieju Śpiewa-
jących Poezję „Łaźnia” w Radomiu, Nagrody specjalnej od reżysera 
Roberta Glińskiego i hanny Banaszak w ramach konkursu piosenki 
„Pamiętajmy o osieckiej” w sopocie, Nagrody specjalnej od jury 14. 
Konkursu „Pamiętajmy o osieckiej” w Warszawie, 2 nagrody Festiwa-
lu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu, „Księżycowej statuetki” na 
XV Księżycowych Nocach – Festiwalu Piosenki Wartościowej w el-
blągu.
Występował w wielu koncertach i spektaklach:

w oratorium w Katedrze zamojskiej z okazji Beatyfikacji jana Pawła 
ii, gościnnie w koncercie galowym ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki aktorskiej „Forma” w Barcinie, w koncercie w reżyserii jerze-
go satanowskiego w ramach festiwalu „Pamiętajmy o osieckiej”, brał 
udział w  ogólnopolskich Warsztatach Piosenki artystycznej, pod-
czas których powstał spektakl muzyczny „W  czasie tej jednej pio-
senki”, występował w wielu koncertach w Nowym sączu, m.in.: na 
gali „sportowca Roku”, w jubileuszowym XXXV FMT, na zaduszkach 
w Kawiarni Galicyjskiej, wystąpił gościnnie w programie „jaka to Me-
lodia” na antenie TVP w  odcinku specjalnym  poświęconym  Nowe-
mu sączowi.
Nadal kształci się pod okiem pedagogów prestiżowych szkół arty-
stycznych. jest laureatem Nagrody im. dra jerzego Masiora. 
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celem programu było uwrażliwienie 
młodego pokolenia na skutki, jakie może 
spowodować nadużywanie alkoholu.

Młodzież zaprezentowała wiele wzru-
szających tekstów i piosenek, które na 
pewno trafiły do serca każdego ucznia. 
Oglądający przedstawienie byli bardzo 
poruszeni i z zaciekawieniem wysłu-
chali programu. Mamy nadzieję, że do 
większości widzów dotarło przesłanie, że 
życie bez alkoholu może być szczęśliwe 

i wartościowe, a alternatywą spędza-
nia wolnego czasu może być sport oraz 
udział w życiu kulturalnym i społecz-
nym miejscowości, w której żyjemy. 

To wzruszające i jakże potrzebne 
przedstawienie przygotowali uczniowie 
pod kierunkiem nauczycieli: Anny Zyga-
dło, Ewy Sobczyk, Urszuli winiarskiej, 
Beaty Tokarczyk, a o oprawę muzycz-
ną zadbał szkolny zespół muzyczny pod 
opieką Leszka Moryty. 

cja. Czy masz jakąś „metodę” na jak naj-
lepsze wykonanie piosenek? Od czego 
zaczynasz?

 — nie wiem, czy jakaś „metoda” istnieje.
chyba jedyna jaką stosuje to śpiewa-

nie tych utworów, które naprawdę czuję.
Jeśli nie czuję, to daję sobie czas, by do 

nich dojrzeć emocjonalnie, czy warsz-
tatowo. 

większość moich propozycji scenicz-
nych powstaje przez impuls, który nagle 
wpadnie do głowy, czasem po pierwszym 
przeczytaniu tekstu, czy usłyszeniu me-
lodii, czasem po dokładnym, przeanali-
zowaniu materiału.

nie ma na to zasady.
do każdej z  propozycji staram się 

podchodzić z rozwagą, szacunkiem, ale 
przede wszystkim z pomysłem. 

 — Zostałeś nagrodzony i wyróżniony na 
wielu prestiżowych konkursach. Który 

z nich uważasz za najważniejszy w swojej 
karierze scenicznej? 

 — Tak na prawdę wszystkie wyróż-
nienia są dla mnie jednakowo waż-
ne. dzięki festiwalom mogłem poka-
zać się szerszej publiczności i zdobyć 
wspaniałe doświadczenie. Jeśli cho-
dzi o to, który wspominam najlepiej, 
to ze względu na atmosferę 14 edycję 
„Pamiętajmy o Osieckiej”, która od-
była się w  zeszłym roku. Poznałem 
tam wielu wspaniałych ludzi, z któ-
rymi nadal pozostaję w  kontakcie. 
dużym i jednocześnie zaskakującym 
osiągnięciem była nagroda na 46. Stu-
denckim Festiwalu Piosenki w krako-
wie w 2010 r.

 — Jesteś niezwykle zapracowanym mło-
dym człowiekiem. Czy w ferworze tej róż-
norodności masz czas na swoje, prywatne 
życie?

 — Granica pomiędzy prywatnym ży-
ciem, a wszystkim innym co robię, chy-
ba się zatarła. na scenie nie jestem nikim 
innym, jak sobą. Życie w ciągłym biegu 
zapisało się już mojej naturze, ma to swo-
je minusy. np. mniej czasu dla rodziny, 
ale to oni napędzają mnie do tego, bym 
to co robie, robił nadal. Zewsząd otacza-
ją mnie wspaniali ludzie, którzy poma-
gają, dopingują a nawet działają razem 
ze mną.

 dzięki temu jestem szczęśliwy, pry-
watnie i zawodowo.  

 — Czego należy Ci życzyć?
 — Zdanej matury! A po tym wytrwa-

łości.

 — Niech więc życzenia się spełnią, a poza 
tym dalszych sukcesów estradowych 
i dziękuję za rozmowę.

(b.g.)

„Młodość, trzeźwość to nasz cel” –
pod takim hasłem w dniu 24.05.2012r. młodzież Zespołu Szkol-
no-Gimnazjalnego  w  Łącku  przygotowała  montaż  słowno-mu-
zyczny, który nawiązywał do tematyki antyalkoholowej. 
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Ponadto jej wpływ na rozwój ducho-
wy, emocjonalny i etyczny zauwa-
żał również Arystoteles. wielki 

matematyk i filozof, ale i teoretyk mu-
zyki Pitagoras również doceniał wpływ 
muzyki na kształtowanie osobowości 
człowieka, co wyraził słowami: „Mu-
zyka budzi w sercu pragnienie dobrych 
czynów”. kontynuatorami tych idei byli 
filozofowie, myśliciele, teoretycy, oraz 
kompozytorzy wszystkich epok aż po 
współczesność. 

dowodem na to, jak istotny dla czło-
wieka jest ten element sztuki, jest jej 
wpływ na zdrowie psychiczne i fizycz-
ne. Zajmuje się nim dziedzina z pogra-
nicza muzyki i medycyny, czyli muzy-
koterapia. Za pomocą sztuki muzycznej 
(w różnych formach) wspiera się terapię 
zarówno chorób psychicznych jak i fi-
zycznych. 

wielki wpływ może mieć również 
sztuka na kształtowanie postawy pa-
triotycznej. doceniono to szczególnie 
w dobie romantyzmu, kiedy w wielu re-
gionach Europy zaczęła się kształtować 
muzyka narodowa. również w Polsce, 

będącej pod zaborami, wielu kompozy-
torów usiłowało ocalić ducha narodo-
wego w zniewolonym społeczeństwie, 
tworząc muzykę, z którą Polacy mogli-
by się identyfikować, która wspierałaby 
ich na duchu, kształtowała świadomość 
narodową czy też zagrzewała do walki 
o niepodległość. Takimi kompozytora-
mi byli Fryderyk chopin czy Stanisław 
Moniuszko. w tym celu również w dru-
giej połowie XIX w oraz pierwszej poło-
wie XX w. zawiązuje się niezliczona ilość 
chórów i towarzystw śpiewaczych, wyko-
nujących przede wszystkim muzykę pol-
ską. Jak wielka to była grupa, świadczą 
relacje ze zjazdów takich zespołów or-
ganizowanych co pewien czas. na jeden 
z nich do warszawy przyjechało kilka ty-
sięcy śpiewaków. dużą uwagę zwrócono 
też na edukację muzyczną młodego po-
kolenia, dokonując wielu reform w sys-
temie nauczania oraz znacznie ją rozwi-
jając. wielkimi reformatorami byli np.: 
•	 Zoltán kodály – etnograf, kompozy-

tor i teoretyk,
•	 carl Orff – kompozytor, dyrygent i pe-

dagog,
•	 Émile Jaques-dalcroze – kompozytor.

Metody edukacji muzycznej i muzycz-
no-ruchowej wyżej wymienionych osób 

stosowane są pomimo upływu lat z po-
wodzeniem w wielu krajach, doskonale 
kształtując muzycznie kolejne pokolenia.

w celu rozwijania zainteresowań oraz 
z powodu wcześniej wymienionych za-
let uprawiania muzyki wśród młodzie-
ży, w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Łącku zawiązane zostało koło muzycz-
ne działające prężnie od około dwóch lat 
pod opieką nauczyciela muzyki Leszka 
Moryto. należy również dodać, iż po-
wstało ono również w celu zagospoda-
rowania niezwykłego bogactwa utalento-
wanych muzycznie młodych ludzi z ZSG 
w Łącku, będących jednocześnie ucznia-
mi ogniska muzycznego czy szkół mu-
zycznych. na szczególną uwagę i uznanie 
zasługuje fakt, że pomimo dużej liczby 
dodatkowych obowiązków związanych 
z uczęszczaniem do dwóch szkół, lub do 
szkoły i ogniska, znajdują czas, chęci i za-
pał, by dodatkowo realizować się w ra-
mach koła muzycznego, co w dzisiejszych 
czasach, w dobie telewizji i gier kompute-
rowych zasługuje na szacunek. koło po-
siada wielu znakomitych wokalistów oraz 
instrumentalistów. Bierze udział w więk-
szości uroczystości szkolnych organizo-
wanych z okazji świąt państwowych, re-
ligijnych, przedstawieniach o charakterze 

Piosenka jest dobra na wszystko 
Piosenka na drogę za śliską 
Piosenka na stopę za niską 
Piosenka podniesie Ci ją
(Jeremi Przybora – 1963)

O muzyce 
i młodzieży

Jak niezwykle ważną dziedzi-
ną sztuki jest muzyka wiedzieli 
już starożytni filozofowie i my-
śliciele. Doceniał ją cały świat 
antyczny, była dziedziną bar-
dzo elitarną, która miała zna-
czące miejsce  w  życiu  ludzi. 
Platon uważał muzykę za śro-
dek, dzięki któremu podtrzy-
mywane mogą być więzi spo-
łeczne.
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profilaktycznym, itp. Z  powodzeniem 
współpracuje również z prężnie działa-
jącym kołem teatralnym.

Utalentowana młodzież reprezentuje 
szkołę również poza jej terenem, wystę-
pując miedzy innymi w roku szkolnym 
2010/2011 z okazji dnia dziecka oraz 
IX Świętojańskich dni Młodych oraz 
w roku szkolnym 2011/2012 na X Świę-
tojańskich dniach Młodych. Ponadto 
uczniowie startują w wielu konkursach 
muzycznych, odbywających się również 
poza terenem szkoły, odnosząc znaczne 
sukcesy. Przytoczę chociażby te z ostat-
nich dwóch lat.

Gminny Konkurs Młodych Wokali-
stów

Rok szkolny 2010/2011
kategoria III
I miejsce – Iwona Gałysa
II miejsce – Urszula Magdziarczyk
III miejsce – Marcin wnęk

Rok szkolny 2011/2012
Iwona Gałysa – Grand Prix
kategoria II
I miejsce – Magdalena Talar
II miejsce – Joanna Potoniec

kategoria III
I  miejsce – Agata Jaworska, Urszula 
Magdziarczyk
II miejsce – natalia Bandyk
III miejsce – daniel Talar
wyróżnienie: kinga dybiec, klaudia 
Miłkowska, Mariusz duda i konstancja 
Sejud, Paulina Pogwizd

Dziecięcy Festiwal Kolędowy – 
Szczawa

Rok szkolny 2010/2011
kategoria gimnazjalna – soliści
III miejsce – Marzena dąbrowska 
(akompaniuje zespół instrumentalny 
ZSG w Łącku)
wyróżnienie – Marcin wnęk (akompa-
niuje Marzena dąbrowska)

Rok szkolny 2011/2012
kategoria gimnazjalna – soliści
III miejsce – Magdalena Talar
wyróżnienie – Urszula Magdziarczyk
kategoria gimnazjalna – duety
I miejsce – Iwona Gałysa i natalia Ban-
dyk (akompaniuje zespół instrumental-
ny ZSG w Łącku)

Starosądecki Konkurs Młodych 
Wokalistów pod patronatem Staro-
sty Nowosądeckiego Jana Golonki

Rok szkolny 2010/2011
kategoria gimnazjalna - wokaliści
I miejsce – Marcin wnęk
II miejsce – Urszula Magdziarczyk

Rok szkolny 2011/2012
kategoria gimnazjalna – wokaliści
II miejsce – Agata Jaworska
III miejsce – Urszula Magdziarczyk
wyróżnienie – Iwona Gałysa
kategoria gimnazjalna – instrumentaliści
I miejsce – Magdalena Talar – skrzyp-
ce (przygotowywał mgr krzysztof 
Michalik)
II miejsce – Leszek Pyrdoł – akordeon 
(przygotowywał mgr ryszard Mól)
III miejsce – konstancja Sejud – gitara 
(przygotowywał mgr Piotr Matusiewicz)
III miejsce – Szymon Madziar – akorde-
on (przygotowywał mgr Leszek Moryto)

Sądecka Wiosna Artystyczna

Rok szkolny 2010/2011
II miejsce – Zespół wokalno-Instru-
mentalny ZSG w Łącku (I miejsca nie 
przyznano)

Rok szkolny 2011/2012
I miejsce – Zespół wokalno-Instrumen-
talny ZSG w Łącku

III miejsce – Iwona Gałysa – kategoria 
wokaliści
wyróżnienie – Magdalena Talar – kate-
goria wokaliści

Lista osób należących do koła muzycz-
nego oraz wszystkich, którzy reprezen-
towali naszą szkołę w w/w konkursach 
jako członkowie zespołu instrumen-
talnego lub soliści: Emilia Talar, Emi-
lia Lesiak, natalia Bandyk, Iwona Ga-
łysa, Urszula Magdziarczyk, Magdalena 
Talar, Joanna Potoniec, Agata Jaworska, 
Paulina Pogwizd, Mariusz duda, kon-
stancja Sejud, klaudia Miłkowska, da-
niel Talar, kinga dybiec, Ewelina Ga-
łysa, krzysztof Talar, Anna Ogórek, 
katarzyna Twardowska, Gabriela woj-
tas, Miłosz Jachymiak, Anna Jurkow-
ska, Mirosław Strączek, Tomasz kulig, 
Paweł Strączek, Aneta Mrówka, Iwona 
Urban, Piotr Pyrdoł, Leszek Pyrdoł, Szy-
mon Madziar, kamil Opyd, daria Lizoń, 
Marta drabik.

Absolwenci ZSG w Łącku i byli człon-
kowie koła muzycznego. Marzena dą-
browska, Zofia dybiec, Sylwester dą-
browski, Paweł rusnarczyk, Marcin 
wnek, Eliza czepiel.

wszystkie te wymienione osoby mia-
ły ogromny udział w osiągnięciu wyżej 
wymienionych sukcesów oraz wysokie-
go poziomu artystycznego. Taki doro-
bek wyraźnie ukazuje jak wielki poten-
cjał i talent spoczywa pośród młodzieży 
w Gminie Łącko uczęszczającej do łąc-
kiego ZSG i wielkim grzechem zanie-
chania było by nie wykorzystać go cho-
ciaż w części.

na zakończenie chciałbym w imieniu 
młodzieży oraz swoim własnym jako 
opiekuna tej grupy podziękować Paniom 
dyrektor ZSG w Łącku za wsparcie na-
szych działań i patronat oraz nauczy-
cielom za wyrozumiałość i  cierpli-
wość. Pragniemy również podziękować 
Gminnemu Ośrodkowi kultury w Łąc-
ku, z którym współpraca układa nam się 
znakomicie. 

Osobiście chciałbym pogratulować ro-
dzicom tej wspaniałej młodzieży, może-
cie Państwo być z nich dumni. Z god-
nością reprezentują oni naszą Szkołę jak 
i was samych. GrATULUJĘ!

Pragnę również ze swojej strony po-
dziękować wszystkim obecnym i byłym 
członkom koła za to, że pomimo natłoku 
obowiązków potrafili znaleźć czas i chę-
ci, by wspólnie uprawiać muzykę, przy-
nosząc radość i moc innych wzruszeń 
wszystkim słuchaczom. Jest dla mnie za-
szczytem, że mogłem z nimi pracować. 
dZIĘkUJĘ!!

LM
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SZkOLnE kOŁO cArITAS w na-
szej Szkole istnieje od kwietnia 
2008 r. Patronem Szkolnych kół 

caritas naszej diecezji jest Bł. Karolina 
Kózka. natomiast patronem Szkolnego 
koła caritas w naszej Szkole jest Sługa 
Boży Jan Paweł II. Główną opiekę nad 
kołem w naszej szkole pełni pani Dy-
rektor Barbara Stolarska. Skc naszej 
szkoły jest jednym z kilkudziesięciu Skc 
istniejących w szkołach naszej diecezji 
i w Polsce. Powstały one jako organizacje 
zrzeszające młodzież i dzieci w ramach 
caritas Polska, mające na celu rozwijać 
wśród dzieci i młodzieży ducha bezinte-
resownej miłości bliźniego. 

koło jest katolicką organizacją 
uczniowską, która włącza się na zasa-
dzie wolontariatu w działalność chary-
tatywną, opiekuńczą i  wychowawczą 
prowadzoną przez caritas. każde koło 
posiada swego opiekuna. Jest nim za-
zwyczaj nauczyciel danej szkoły (czę-
sto katecheta, pedagog szkolny, wycho-
wawca), który odpowiada za działalność 
koła wobec władz szkolnych i caritas. 
Jego rola polega na inspirowaniu dzia-
łalności charytatywnej, czuwaniu nad 
realizacją programu wychowawczego 
koła, reprezentowanie go wobec dyrek-
tora szkoły oraz dyrektora caritas die-
cezjalnej, zapewnienie bezpieczeństwa 
jego członkom podczas akcji i spotkań. 
Zajmuje się on sprawami organizacyj-
nymi i wychowawczymi. Opiekunem 
Skc w naszej szkole jest S. Ewa wój-
cik. nad kołem opiekę duchową pełni 
kościelny asystent, koła, którym w na-
szej Szkole jest ks. Tomasz Franczak. 
czuwa on nad formacją religijno-mo-
ralną członków koła oraz współpracą 

z  caritas parafialną lub diecezjalną. 
Asystent kościelny umacnia chrześci-
jańską motywację działalności koła 
oraz propaguje ideę miłosierdzia chrze-
ścijańskiego i czynnej miłości bliźniego 
poprzez organizowanie spotkań o cha-
rakterze modlitewnym i formacyjnym 
(rekolekcje, dni skupienia, miesięczne 
spotkania formacyjne).

Szkolne koło caritas w naszej Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum liczy łącznie 
208 członków. Ich zadaniem jest głów-
nie pomagać uczniom naszej szkoły, 
oraz włączanie się w akcje organizowa-
ne przesz caritas naszej diecezji i parafii. 

nasze Skc włączało się: 
•	 w zbiórkę na rzecz dzieci potrzebują-

cych przybory szkolne w Iraku, 

•	 Pomoc w zbieraniu podpisów pod pe-
tycją o  przywrócenia dnia wolnego 
w Uroczystość Trzech króli

•	 Pomoc uczniom mniej zdolnym 
w przyswajaniu i zrozumieniu mate-
riału poszczególnych przedmiotów

•	 Organizowanie zbiórki ofiar na pomoc 
poszkodowanym w Birmie.

•	 Organizację VIII dnia Papieskiego 
i zbiórka na rzecz Fundacji Trzeciego 
Tysiąclecia.

•	 wyjazdy do Przytuliska Brata Alber-
ta w Grywałdzie i opieka nad osobami 
chorymi i starszymi.

•	 dyżury w parafialnym klubie Senio-
ra „Michał”

•	 Zbiórki pieniędzy na pomoc kościo-
łom na wschodzie

sługa Boży jan Paweł ii Bł. Karolina Kózka
Patronka szkolnych Kół „caritas”

HISTOrIA SZkOLnEGO kOŁA „CARITAS” 
IM. SŁUGI BOŻEGO JAnA PAwŁA II w nASZEJ SZkOLE
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•	 Zbiórkę żywności na potrzeby bied-
nych rodzin z okazji św. Mikołaja

•	 rozprowadzanie świec wigilijnych 
i paschalików wielkanocnych.

•	 razem z  Stowarzyszeniem „wolon-
tariat św. Ojca Pio” organizacja akcji 
„Znicz Serca”

•	 Organizacja akcji „Pomóż młodszym” 
– która zbierała przybory szkolne dla 
młodszych uczniów naszej szkoły. 

•	 Organizacja akcji „Pomóż na nowo 
chodzić dawidowi” – która organizo-
wała wraz z Stowarzyszeniem „wolon-
tariat św. Ojca Pio” w Łącku koncert 
charytatywny na ten cel oraz rozpro-
wadzanie koszulek .

•	 coroczna pomoc w organizacji Świę-
tojańskich dni Młodych
Od 2009 roku nasze Skc, szczególnie 

z Gimnazjum podjęło stałą współpra-
cę z Stowarzyszeniem „wolontariat św. 
Ojca Pio” w naszej parafii, wraz, z któ-
rym odbywamy wyjazdy do Przytuliska 
Św. Brata Alberta w Grywałdzie, w cza-
sie, których członkowie Skc otaczają 
opieką osoby starsze i chore. Ponadto, 
co drugi miesiąc członkowie Skc na-
szej szkoły pełnią dyżury w klubie Se-
niora „Michał” w naszej parafii, w cza-
sie, których pomagają w różny sposób 
w spotkaniach osób starszych i samot-
nych. w ramach formacji odbywają się 
comiesięczne spotkania w naszej szko-
le, oraz członkowie Skc biorą udział 
raz w miesiącu we Mszy św. dla wolon-
tariuszy osób niepełnosprawnych, cho-
rych i samotnych. 

w Ostatnim czasie Skc w naszej szko-
le włączyło się w projekt „wyobraźnia 
Miłosierdzia”, który jest odpowiedzią 
na apel Ojca Świętego Jana Pawła II, aby 
w ludziach rozbudzać wyobraźnię miło-
sierdzia i realizować projekty mające na 
celu nieść konkretną pomoc osobom jej 
potrzebującym. nasz projekt pt. „rAZ, 
dwA, TrZy – POMÓŻ Ty” obejmo-
wał grupy osób, którym była okazywana 

pomoc. Były to: osoby samotne, potrze-
bujące odwiedzin, rozmowy, wysłucha-
nia i doraźnej pomocy np. w robieniu 
porządków czy zakupów. druga grupa 
to kilkoro dzieci z klas 3, potrzebujące 
pomocy w osiąganiu lepszych wyników 

w nauce, poprawieniu słabych ocen i roz-
wijaniu umiejętności czytania. Ostatnia 
grupa to dzieci z „Ochronki” potrzebu-
jące troski i opieki w zabawach czy róż-
nych zajęciach.

Obejmuje on także różne akcje orga-
nizowane dla tych osób w czasie waka-
cji. w tym projekcie wzięło udział 20 
osób z naszego Gimnazjum, którzy są 
też członkami Szkolnego koła caritas. 
Ten projekt był realizowany od 10 kwiet-
nia do 30 września 2009 r. nasze Skc 
pierwszy raz brało udział w takim pro-
jekcie, dlatego była to okazja, aby podjąć 
konkretne działania w celu okazywania 
innym dobrego serca. 

nasza grupa otrzymała wyróżnienie 
i cenne nagrody.

dlatego te działania w  ramach nie 
tylko tego projektu, ale także działania 
Szkolnego koła caritas w naszej szkole 
mają na celu zachęcenie uczniów do bu-
dzenia wrażliwości na osoby potrzebują-
ce pomocy i realizowania w codzienno-

ści przykazania miłości bliźniego. 
Szkolne koło caritas przy naszej szko-

le bierze także udział w corocznych zjaz-
dach Szkolnych kół caritas naszej die-
cezji Tarnowskiej. 

w czasie zjazdu z 9 czerwca 2011 r. 
nasze Szkolne koło caritas otrzymało 
z rąk ks. Biskupa Andrzeja Jeża statu-
etkę „Fructus caritatis” – „Owoc Miło-
ści”, za niezwykle owocną współpracę 
caritas diecezji Tarnowskiej oraz dzia-
łalność charytatywną na rzecz potrze-
bujących pomocy. 

Szkolne koło caritas w naszej szko-
le cieszy się zainteresowaniem, co jest 
pocieszające, ponieważ jest to znak, że 
w uczniach jest wiele dobra, które chcą 
w sposób jasny okazać innym.
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Ministerstwo kultury i dziedzic-
twa narodowego oraz Muzeum 
Okręgowe w Toruniu są orga-

nizatorami Międzynarodowego konkur-
su Plastycznego dla dzieci i Młodzieży 
pn. „Moja przygoda w Muzeum”, które-
go uczestnikami są dzieci i młodzież od 5 
do 20 roku życia. Etap regionalny został 
przygotowany przez Muzeum Okręgowe 
w nowym Sączu we współpracy ze Szko-
łą Podstawową nr 7. 

Jakub wąchała z kiczni otrzymał wy-
różnienie za pracę pt. „Galeria artyst-
ki”. kuba ma osiem lat. Był uczestni-
kiem najpierw warsztatów plastycznych, 

a aktualnie projektu POkL „w świecie 
sztuki” w Gminnym Ośrodku kultury 
w Łącku. Instruktorką kuby jest pani 
Magdalena Leszko.

w dniu 31 maja br. w domu Gotyc-
kim odbył się wernisaż wystawy pokon-
kursowej i uroczyste wręczenie nagród. 
na wydarzeniu tym nie zabrakło dele-
gacji z projektu, która oklaskiwała kubę 
w trakcie wręczenia nagród. Specjalne 
podziękowanie przypadło również pani 
Magdalenie Leszko. 

Serdecznie gratulujemy kubie i pani 
Magdalenie. 

Jakub Wąchała z Kiczni laureatem Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pn. „Moja przygoda w Muzeum”
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wśród zaproszonych gości byli: 
Pani Jolanta nawalany – peł-
nomocnik wojewody Mało-

polskiego do spraw Mniejszości narodo-
wych i Etnicznych, Józef wojas - starszy 
wizytator kuratorium Oświaty- dele-
gatura w nowym Sączu, Zbigniew Pie-
karski- pełnomocnik Zarządu Powiatu 
ds. Mniejszości narodowych, Stanisław 
Piksa- Sekretarz Gminy Łącko, który re-
prezentował wójta. w imprezie uczest-
niczyły cztery z siedmiu zaproszonych 
szkół z powiatu nowosądeckiego w któ-
rych uczą się dzieci romskie i polskie: 
Szkoła Podstawowa w  Maszkowicach 
jako gospodarz imprezy, Zespół Szkół 
Samorządowych nr.2 i  Zespół Szkół 
Samorządowych nr. 4 w  Limanowej, 
Szkoła Podstawowa nr 9 w nowym Są-
czu. Pełniący rolę gospodarza Antoni 

Łazarz – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Maszkowicach przywitał przybyłych 
gości oraz uczestników imprezy. Olim-
piada rozpoczęła się od rozstrzygnięcia 
konkursu plastycznego przygotowane-
go przez Ewelinę Łatka- magistra sztuki 
oraz Jolantę Jóźwik- głównego organiza-
tora i pomysłodawcę olimpiady. na kon-
kurs wpłynęło 19 prac. Jury konkursu 
stanowili zaproszeni goście, którzy do-
konali wyboru laureatów.

Laureaci konkursu otrzymali atrak-
cyjne nagrody:
•	 I miejsce – Emilia Babik- Szkoła Pod-

stawowa w Maszkowicach – sztaluga 
duża dębowa, pastele i inne akcesoria 
plastyczne

•	 II miejsce – Gabriela Jawor – Szkoła 
Podstawowa w Maszkowicach – apa-
rat fotograficzny i pastele

I Międzyszkolna Olimpiada Romsko-Polska – 
historia, kultura, tradycje, zwyczaje Romów
W dniu 14 czerwca 2012 r w Szkole Podstawowej w Maszkowicach odbyła się I Międzyszkolna Olim-
piada Romsko- Polska – Historia, kultura, tradycje, zwyczaje Romów połączona z konkursem pla-
stycznym: „... Moja droga – cygańska, lasem pachnąca, dymem pachnąca, zawiana wiatrem, pieśnią 
wyśpiewana...” – zorganizowaną dzięki dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z Programu 
na rzecz społeczności romskiej.
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•	 III miejsce – Aneta Łękawska – Szko-
ła Podstawowa nr 9 w nowym Sączu – 
sztaluga mała, płótno, farby akrylowe, 
zestaw profesjonalnych pędzli.

•	 Pozostali uczestnicy otrzymali nagro-
dy pocieszenia w postaci akcesoriów 
plastycznych.

•	 Po części pierwszej uczniowie przystą-
pili do pisania testu składającego się 
z 25 pytań dotyczących historii, kultu-
ry, tradycji i zwyczajów romów- przy-
gotowanego przez Jolantę Jóźwik.

•	 Sprawdzaniem prac zajęło się jury, któ-
re stanowili nauczyciele z uczestniczą-
cych szkół:

•	 Ewa Bochniarz, Teresa Gancarczyk, 
Ewelina Łatka, Jolanta Jóźwk

•	 Po zakończeniu olimpiady i podlicze-
niu punktów została ogłoszona lista 
zwycięzców oraz zostały wręczone 
atrakcyjne nagrody i dyplomy:

•	 I miejsce- Beata Mrówka- tablet mul-
timedialny

•	 II miejsce - Emilia Babik- aparat fo-
tograficzny

•	 III miejsce- Sandra Szczerba- aparat 
fotograficzny
Pozostali uczestnicy olimpiady otrzy-

mali atrakcyjne MP3 oraz dyplomy 
uczestnictwa.

każdy z przybyłych gości otrzymał pi-
semne podziękowania za przybycie na 
imprezę.

Po zakończeniu wszyscy zasiedli przy 
wspólnym stole do obiadu. 

Goście wyjechali w miłej i sympatycz-
nej atmosferze zachęcając szkołę do or-
ganizacji podobnych imprez.

„w niedługim czasie będziemy starać 
się o kolejne dotacje na wspólne romsko- 
Polskie imprezy integracyjne” – mówi 
Jolanta Jóźwik

Jolanta Jóźwik

w konkursie wzięło udział 17 uczniów 
z 9 szkół podstawowych Gminy (Brzyna, 
czarny Potok, Jazowsko, kadcza, Łącko, 
Szczereż, Zabrzeż, Zagorzyn, Zarzecze). 

Zadania konkursowe rozwiązywali 
głównie szóstoklasiści (10) i piątoklasi-
ści (6) oraz jedna czwartoklasistka. 

część I – sprawdzian pisemny, skła-
dający się z tekstu z lukami i krzyżów-
ki opartej na wiadomościach z różnych 
przedmiotów nauczania (w tym z reli-
gii), okazał się dla uczniów łatwy, po-
dobnie jak komputerowy test ortogra-
ficzny (część II konkursu).

Za sprawdzian można było uzyskać 
maksymalnie 165 punktów (część pi-
semna – 60 p., część komputerowa – 
105 p.).

Najlepsze wyniki uzyskali:
•	 I miejsce – Gabriela Janik (142p.), ucz. 

kl. VI SP w kadczy (opiekun A. ce-
bula),

•	 II miejsce – Sylwia Mirek (137p.), ucz. 
kl. V SP w Zagorzynie (op. J. Jawor),

•	 III miejsce – Lidia Markiewicz 
(136p.), ucz. kl. VI w SP w Jazowsku 
(op. M. Potoczek),

•	 IV miejsce – Jakub Mrówka (135p.), 
ucz. kl. V w SP w Łącku (op. L. Ma-
jerska).
komisja konkursowa w składzie, pa-

nie: J. Bochniarz, r. Bugajska, k. dzie-
dzic, J. Florian, J. Jawor, d. Postrożny, M. 
Potoczek, A. Szwarkowska podkreśliły 
wysoki poziom wiedzy i umiejętności 

ortograficznych uczestników, jednocze-
śnie składając im i ich opiekunom na-
ukowym serdeczne gratulacje i życzenia 
dalszych sukcesów.

na uroczystym podsumowaniu kon-
kursu obecny był Sekretarz Gminy 
Łącko – Stanisław Piksa, który wrę-
czył zwycięzcom konkursu i uczestni-
kom nagrody książkowe oraz pamiąt-
kowe dyplomy.

Fundatorami nagród, dyplomów 
i upominków dla dzieci byli:

 – Gminna komisja rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy UG 
w Łącku.

 – rada rodziców przy ZSP w kadczy.
 – Firma PHU BiurOwiec Anna Baran 
Zabrzeż 52a.

Dyrektor ZSP w Kadczy,  
Stanisław Szwarkowski 

XII Gminny Konkurs Ortograficzny: „Zostań Mistrzem 
Ortografii” pod hasłem: ortografia z Prymasem Tysiąclecia – Ks. Kard. 
stefanem Wyszyńskim

10 maja 2012r. w Szkole Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Kadczy odbył się kolejny, dwunasty Gminny Kon-
kurs Ortograficzny dla uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych 
Gminy Łącko.
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AndrZEJ dZIEdZInA wIwEr
     
   (3922)

GÓrOLE I LAcHy

Górole i Lachy
wzioli sie pod pachy
Pomyśleli o sobie w cole
Ze sie zyjdó w Łóncku w skole

noi wiycie moji Mili
Pomyśleli i zrobili
Stało sie w dzisiejse ronie
wyznacyli se spotkonie

Sala prawie mało
no dyć Skoła cało
Sukała swojiw korzoni
rodnyw !
 Lachów i Góroli

rzec godno pochwały
By duzy Świat 
 był Mały
By nie patrzoł na Sósiada
Ze jest inny – ze jest dziada

kozdy kocho swoje
Poznojmy i Twoje
nie wodźmy – jak politycy
niek nos ta choroś nie tycy

chwała dzieciom Skole
Ze innoś nie kole
Scyrze godać miondzy nomi

wSyTkA My SÓ POLOkOMI

17.04.12.

Łącko
(Górole i Lachy – poznajmy się 
Wspaniała szkolna impreza)

Inspiracją dla tego tekstu było spotkanie 
gimnazjalistów i zaproszonych gości 
w dniu 17 kwietna 2012r. w Zespole 

Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku, któ-
rego celem było podsumowanie projek-
tu edukacyjnego realizowanego przez 
uczniów klas II Gimnazjum w Łącku.

koordynatorami projektu byli wycho-
wawcy klas: katarzyna Matras, Małgo-
rzata Giemzik, Monika Jurkowska, Beata 
Tokarczyk, Marzena Żelazko, krzysztof 
Śliwiński. 

Miejscowości, w  których mieszka-
ją uczniowie położone są 
na granicy dwóch kultur: 
lachowskiej i  góralskiej. 
w związku z tym od wrze-
śnia 2011r. do kwietnia 
2012r. młodzież gimna-
zjum realizowała projekt 
edukacyjny pt. „Śladami 
Lachów i  Górali”. Urze-
czywistniając wybrane za-
danie, uczniowie pragnęli 
szczegółowo określić swo-
ją przynależność do danej 
grupy etnicznej, poszerzyć 
wiadomości na temat hi-
storii, architektury, stro-
jów, muzyki oraz cech ję-
zyka charakterystycznych 
dla wskazanych wspólnot. Projekt ten 
rozwijał kluczowe umiejętności, stwa-
rzał możliwość rozwoju kreatywności 
oraz otwartości na wiedzę. w ramach 
podjętych działań uczniowie poznawali 
wartości intelektualne i materialne La-
chów i Górali, biorąc udział w wyjaz-
dach do Skansenu w Zubrzycy Górnej, 
niedzicy, muzeum „kubalówka” w Po-
degrodziu oraz wyszukując i gromadząc 
informacje z  różnych źródeł. Podczas 
uroczystości każda z klas zaprezentowa-
ła przygotowany przez siebie program.

•	 klasa IIA przedstawiła historię Góra-
li i Lachów.

•	 klasa IIc zaprezentowała główne róż-
nice, które można dostrzec w architek-
turze góralskiej i lachowskiej.

•	 klasa IIB wskazała charakterystycz-
ne właściwości stroju wybranych grup.

•	 klasa IId przybliżyła najważniejsze 
cechy gwary Górali i Lachów.

•	 klasa IIE przedstawiła typowe aspekty 
muzyki góralskiej i lachowskiej.
Ponadto, uczniowie zaprosili przed-

stawicieli wybranych grup, by „na żywo” 
przybliżyli wybrane elementy swej kul-
tury. Pan Andrzej dziedzina wiwer- 
poeta ludowy, przewodnik górski- 
-profesjonalnie zaprezentował gwarę gó-
ralską. 

Z  kolei Jakub Pajor – zwycięzca X 
Przeglądu Gwary Lachowskiej „Lachow-

skie godonie” – opowie-
dział historię kiszenia 
kapusty.

wybrany repertuar 
przedstawili także człon-
kowie zespołu „Małe Po-
degrodzie”, którzy pod 
opieką dyrektor Szkoły – 
Pani krystyny dąbrow-
skiej oraz choreografa – 
Pani Małgorzaty Liber, 
uczestniczyli w  podsu-
mowaniu projektu. 

Swą muzyką i tańcem 
umilał spotkanie tak-
że szkolny zespół „Małe 
Łącko”, którego opie-
kunami są: Pan Anto-

ni Plechta oraz Pan krzysztof krzyw-
dziński. 

na zakończenie uroczystości głos za-
brała dyrektor Szkoły – Pani Barbara 
Stolarska, która podziękowała wszyst-
kim uczestnikom za przygotowanie pro-
jektu i zaprosiła gości na słodki poczę-
stunek. Śpiewom i  zabawom nie było 
końca, a wspólne „bratanie się” Lachów 
i Górali zakończyło się dopiero podczas 
pożegnalnej drogi do autokaru. 

Opr. Marzena Żelazko

„Śladami Lachów i Górali” –
podsumowanie projektu edukacyjnego 
w zespole szkolno-Gimnazjalnym w Łącku

andrzej dziedzina Wiwer
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celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzie-
ży zasad poprawnej pisowni ortograficznej. w  trak-
cie konkursu uczniowie wykazują się znajomo-

ścią ortografii oraz umiejętnością wykorzystywania wiedzy 
z różnych dziedzin. 

w  konkursie wzięło udział 11 drużyn (33 uczestników) 
z gimnazjów w Barcicach, Gołkowicach (dwie drużyny), Ja-
zowsku, Łącku, nowym Sączu, Przysietnicy, Starym Sączu, 
Świniarsku, wielogłowach. 

Gimnazjum w Łącku reprezentowali zwycięzcy szkolnego 
konkursu ortograficznego: Joanna Tomasik (k. IIIA), Jakub 
Jóźwik (kl. IIIF), Monika Arendarczyk (kl. IId). 

Gimnazjaliści sprawdzali swą wiedzę, uzupełniając luki 
w tekście dyktanda, rozwiązując krzyżówkę, dobierając antoni-
my zawierające trudność ortograficzną, wyszukując w słowniku 

ortograficznym podane wyrazy. w drugiej części uczestnicy 
zmierzyli się z programem komputerowym „Ortotris”. 

rywalizacja zakończyła się następującymi wynikami:
zwycięzcy zespołowi: I miejsce – Gimnazjum w Łącku

 – II miejsce – Gimnazjum w Gołkowicach
 – III miejsce – Gimnazjum w Świniarsku

Ponadto, w rywalizacji indywidualnej Joanna Tomasik zajęła 
II miejsce, a Monika Arendarczyk – V miejsce. 

wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim zwycięzcom 
konkursu serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych suk-
cesów w promowaniu piękna języka ojczystego.

Opr. Marzena Żelazko

kolejny raz w szranki z trudnościa-
mi ortograficznymi stanęli Gim-
nazjaliści z Łącka, uczestnicząc 

w XIII Międzygimnazjalnym konkursie 
Ortograficznym, który odbył się w no-
wym Sączu.

I tutaj, podobnie jak kiedyś, z „pięk-
no duc how s k i m i  a s pi r a c ja m i ”, 
„niby-autorytetami”, „pieszczochami 
mass mediów” i  „pseudoegzystencjal-
nymi rozważaniami” zmierzyli się: Jo-
anna Tomasik (uczennica klasy III A) 
i Jakub Jóźwik (uczeń klasy III F). Jo-
anna jest dwukrotną finalistką Mało-
polskiego konkursu Języka Polskie-
go, reprezentowała nasze Gimnazjum 
podczas XIII Międzygimnazjalnego 

Konkursu Ortograficznego w Gołkowi-
cach, gdzie zajęła II miejsce, zdobyła tak-
że tytuł Mistrza Ortografii Gimnazjum 
w  Łącku. Jakub to ortograficzny wi-
cemistrz gimnazjalny, to także czło-
nek naszej konkursowej drużyny 
w  Gołkowicach. O  tytuł najlepszego 
w  pokonywaniu językowych pułapek 
rywalizowało 34 uczniów, dla których 
znajomość ortografii jest ważnym ele-
mentem kultury osobistej, wykształ-
cenia oraz dziedzictwa narodowego. 
wśród tych, którzy o tę spuściznę dba-
ją, pielęgnują i  promują, znaleźli się 
przedstawiciele osiemnastu gimnazjów 
z nowego Sącza i okolic.

Ambasadorem konkursu był Pan 

wojciech Papaj z sądeckiego Ośrodka 
doskonalenia nauczycieli. On również 
przygotowywał tekst dyktanda, którego 
tytuł brzmiał: „Sobie samemu w hołdzie 
i ku chwale”.

Mimo iż konkurencja była bardzo 
duża, a najlepsi popełnili co najwyżej je-
den lub dwa błędy, nasza uczennica, Jo-
anna Tomasik, świetnie poradziła sobie 
z zawiłościami oraz zagwozdkami języka 
polskiego i zajęła II miejsce. 

Jako trudny i  zaskakujący określi-
li uczestnicy konkursu tekst dyktan-
da. Uznali, że najwięcej problemów 
sprawiła im interpunkcja oraz łączna 
i rozdzielna pisownia niektórych sfor-
mułowań. według nich, dobrą receptą 
na ortograficzny sukces jest częste czy-
tanie. w swym językowym etosie umie-
ściliby także systematyczną i wnikliwą 
pracę ze słownikiem.

Taka forma konkursowej zabawy 
w poprawną polszczyznę, w czasach po-
wszechnej jej degradacji, okazuje się być 
narzędziem efektywnym, bardzo sku-
tecznym i motywującym do pracy nad 
własną świadomością i wrażliwością ję-
zykową. 

Zwycięzcom i uczestnikom konkursu 
serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w promowaniu pięknej 
i czystej mowy polskiej. 

Opr. Beata Jurkowska

Mistrzowie ortografii
Dnia 10 maja 2012 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych odbyła się  
XIII edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Ortograficznego.

„Rycerze ortografii”
Gimnazjaliści z Łącka – uczestnikami XIII Międzygimnazjalnego Konkursu Ortograficznego 
w Nowym Sączu.
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Organizatorki, czyli Barbara duda, 
Agnieszka Tokarczyk i  Anna 
Sułkowska skutecznie zachęciły 

uczniów, aby w tym dniu ubrali się na 
zielono i w ten sposób zamanifestowa-
li solidarność z naszą planetą Ziemią. 
klasa III b  wystąpiła w scence pod ty-
tułem: „w  królestwie króla Śmiecia”. 
w postać Ziemi wcieliła się Łucja, która 
zwróciła się z apelem o pomoc dla naszej 

planety. dzieci zrozumiały,  że nie mogą 
dopuścić, aby Ziemia zginęła, bo wów-
czas znikną rośliny, zwierzęta i my lu-
dzie. Obiecały, że wezmą się do pracy, 
posegregują śmieci, zadbają o porządek 
i będą chronić przyrodę. 

duże brawa zdobyli uczniowie kl. I b, 
którzy jako „Ekologiczni krasnale” po raz  
pierwszy stanęli przed tak dużą publicz-
nością. Zachęcali wszystkich do życia 

zgodnie z naturą. rozprawili się z bała-
ganem, ogłaszając wielkie sprzątanie.  

Finałem tej imprezy był ekologiczny 
pokaz mody. Uczniowie wykazali się 
wielką pomysłowością i fantazją w two-
rzeniu  strojów z wykorzystaniem surow-
ców wtórnych, w efekcie czego powsta-
ła niezwykła kolekcja mody. 

celem obchodów Światowego dnia 
Ziemi w naszej szkole było rozbudza-
nie  troski o naszą planetę, przybliżenie 
i uświadomienie uczniom wagi proble-
mów ekologicznych. To oni w przyszłości 
będą  podejmować różne decyzje, które 
wpłyną na jakość życia na Ziemi.

w lutym bieżącego roku przy-
stąpiliśmy po raz pierwszy do 
Akcji Ekoszkoły, której celem 

była zbiórka niepotrzebnych już użyt-
kownikom telefonów komórkowych. 
w zamian za nie otrzymaliśmy cenne 
nagrody w  postaci sprzętu sportowe-
go, pomocy naukowych oraz książek, 
które zostaną wykorzystane na zaję-
ciach dydaktycznych. każdy uczestnik 
otrzymał upominek w postaci długo-
pisu z logiem akcji. Szkołę wzbogacono 
również w materiały informacyjne na te-
mat zmian w środowisku naturalnym, 

powodowanych szkodliwą działalnością 
człowieka. dzięki tym informacjom mo-
gliśmy w przystępny sposób uświadomić 
uczniom skutki nieodpowiedzialnego 
gospodarowania sprzętem elektronicz-
nym oraz przedstawić możliwości jej po-
nownego, zgodnego z przeznaczeniem 
wykorzystania.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimna-
zjalnego chętnie włączyli się do akcji, jed-
nocześnie uświadomili sobie i innym, jak 
niebezpieczne dla środowiska i żywych 
organizmów są metale ciężkie, które za-
warte są w  telefonach komórkowych. 

Uczniowie zdali sobie sprawę, że mogą 
wpłynąć na zmniejszenie ilości szkodli-
wych pierwiastków w środowisku i za-
gwarantować przyszłym pokoleniom 
czystą Ziemię.

Uczestnicząc w akcji, mieli także świa-
domość, że część kwoty pochodzącej ze 
zbiórki telefonów zostanie przekazana 
do rodzinnych domów dziecka, a te-
lefon, który był już niepotrzebny, może 
być nadal wykorzystywany przez rówie-
śników, np. w jednym z państw afrykań-
skich.

Opr. Anna Sułkowska

Światowy Dzień Ziemi 
w zespole szkolno-Gimnazjalnym w Łącku

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 20 kwietnia 2012 
roku w Szkole Podstawowej  odbyła się  impreza ekologiczna 
z udziałem uczniów klas I-VI.

Akcja Ekoszkoły – zbiórka zużytych telefonów komórkowych 
w zespole szkolno-Gimnazjalnym w Łącku
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Gimnazjum w Łącku  kończy 
w maju 2012 roku trwający po-
nad trzy lata programu mający 
na celu odbudowę, populary-
zację  i wspomaganie FIZYKI 
w szkołach w celu rozwijania 
podstawowych  kompetencji 
naukowo-technicznych, mate-
matycznych i informatycznych 
uczniów pod nazwą FENIKS.

Ten trzyletni program edukacyjny 
finansowany był ze środków unij-
nych, w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego. Opieką merytorycz-
ną i finansową sprawowało konsorcjum, 
w skład którego weszły: Uniwersytet Ja-
gielloński w krakowie, Uniwersytet Hu-
manistyczno-Przyrodniczy w kielcach 
i Uniwersytet rzeszowski. celami progra-
mu adresowanymi do uczniów było m.in.:
•	 uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy 

z fizyki,
•	 rozbudzenie zainteresowania nauka-

mi ścisłymi,
•	 wzmocnienie kompetencji naukowo-

technicznych, 
•	 rozwinięcie zainteresowań poznaw-

czo-naukowych.
w  dniu 5 marca 2009 roku od-

było się inauguracyjne spotkanie 

„feniksowiczów” pod opieką nauczycie-
la fizyki, pani Moniki Jurkowskiej, a tym 
samym rozpoczęły się działania eduka-
cyjne projektu FEnIkS na terenie Gim-
nazjum w Łącku, które trwały do 30 maja 
2012 roku.

do dnia dzisiejszego w  programie 
uczestniczyło 24 uczniów. Za udział 
w kole uczniowie otrzymali pomoce na-
ukowe o wartości 1800 zł, które okaza-
ły się przydatne nie tylko dla ekspery-
mentów prowadzanych na zajęciach, ale 
także przy doświadczeniach podczas co-
dziennych zajęć dydaktycznych z fizyki, 
przewidzianych programem nauczania.

w ramach projektu FEnIkS ucznio-
wie w każdym okresie:
•	 spotykali się na zajęciach zorganizo-

wanych w Gimnazjum w ramach, któ-
rych realizowali pakiety tematyczne, 
które obejmowały wiadomości teore-
tyczne poparte stosownymi doświad-
czeniami na zadany przez uczelnię te-
mat;

•	 brali udział w  zajęciach warszta-
towych (wszyscy członkowie pro-
jektu FEnIkS), które odbyły się 
w  pracowni fizycznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w  krakowie (w  ra-
mach działania „Fizyka w  praktyce 
– wizyty na uczelni”). warsztatowy 

charakter tych spotkań polegał 
na samodzielnej pracy uczniów, 
przy jednoczesnej interakcji 
z prowadzącym;
•	 uczestniczyli w  konkursie na 
najlepiej przeprowadzony eks-
peryment uczniowski, w oparciu 
o który wykonywali plakat rekla-
mujący ich pracę. w każdym se-
mestrze 2 uczniów było nagradza-
nych;
•	 samodzielnie wykonywali za-
dania fizyczne, które znajdowały 
się w Internetowej Lidze Fizycznej;
•	 w każdym roku szkolnym na-

sze Gimnazjum gościło pracowników 
naukowych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w krakowie. Fascynujące do-
świadczenia wzbudzały ciekawość 
poznawczą nawet wśród niezbyt zain-
teresowanych fizyką uczniów;
współpraca między Uniwersytetem 

Jagiellońskim a  Gimnazjum w  Łącku 
miała przekonać młodzież, że fizyka nie 
tylko nie jest trudna, ale nawet fascynu-
jąca i bardzo przydatna w życiu. Myślę, 
że dla naszej młodzieży FEnIkS był cie-
kawą przygodą pozwalającą im poznać 
tajniki fizyki, rozbudzić zainteresowania 
naukami przyrodniczymi, oraz dał moż-
liwość rozwoju i wyboru dalszej drogi 
kształcenia na kierunkach technicznych.

Opr. Monika Jurkowska 

FENIKS
kompetencje naukowo-techniczne, 
matematyczne i informatyczne

Uczniowie i ich plakat w ramach pokazu prac na 
Uniwersytecie jagiellońskim

Uczniowie zawierają znajomości ze 
studentami Uj

Uczniowie podczas wizyty na uczelni

Uczniowie podczas wykładów na 
Uniwersytecie jagiellońskim

członkowie koła wykonują ćwiczenia 
w pracowni
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Pracownicy uniwersytetu z gościnną 
wizytą w naszym Gimnazjum



Uczniowie pod kierunkiem s. Ewy 
wójcik przygotowali fanty, ciasto do-
mowego wypieku, własnoręcznie wy-
konali „słodkie kwiatki” i „bibułkowe 
kwiatki”. Szczęśliwe losy zostały wyko-
rzystane przez uczniów jako upominki 
z okazji dnia Matki.

Akcję przeprowadzono w dniach 21- 
25 maja 2012 r.

Zebrane fundusze zostały przekazane 
na konto SUrSUM cOrdA, zasilając 
budżet chorego. Szkolna impreza spra-
wiła wielką radość przygotowującym 
i biorącym udział. Uczniowie już pla-
nują kolejne tego typu akcji, by nieść 
pomoc pokrzywdzonym przez los.

s. E. Wójcik

Z Łącka wyjechaliśmy w piątek o godz. 21.00. całą sobotę 
mieliśmy więc czas na modlitwę i zwiedzanie licheńskie-
go sanktuarium. 

w niedzielę rano, wypoczęci i pełni optymizmu pojecha-
liśmy do pięknego i zabytkowego średniowiecznego kalisza, 
gdzie zwiedziliśmy m.in. Bazylikę św. Józefa, a następnie uda-
liśmy się do częstochowy, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św.

Potem po chwili wypoczynku udaliśmy się do Leśniowa, 
gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – 
Patronki rodzin.

O godz. 18.00 ruszyliśmy do domu zadowoleni, pełni wrażeń 
i wzmocnieni duchowo, z nadzieją, że za rok dane nam znów 
będzie uczestniczyć w podobnej pielgrzymce. 

A.G.

Z pielgrzymką do Lichenia. Jak co roku w dniach 26. – 27.05.2012 r. miesz-
kańcy gminy Łącko (z Kiczni, Łącka, Maszkowic, Czerńca i Zabrzeży) wraz z mieszkańcami Kamie-
nicy – w sumie 56 osób – wybrali się na pielgrzymkę do Lichenia. Pogoda dopisała, podobnie jak 
nastroje wszystkich uczestników. 

Akcja dla Dawida
Szkolne Koło Caritas i Dziewczęca Służba Maryjna postanowiły włączyć się w „Akcję dla Dawida”. 
W tym celu zorganizowana została loteria fantowa i kiermasz „niespodzianka”.
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Z paniami wiktorią i Grażyną prze-
mierzam wąziutkie uliczki XIII w. 
Mediny w  afrykańskim mieście 

Hammamet. Za nami wolniutko podą-
ża mój mąż. ręce założył do tyłu i opasał 
nimi bolący kręgosłup. 

nie peszą nas zaczepki arabskich na-
ganiaczy, umiemy się bronić przed ich 
natarczywością. Tylko arab w kapeluszu 
przybranym sterczącymi pionowo róża-
mi na dźwięk migawki aparatu krzyczy:

– Sabotażyst! Myśli, że bez jego przy-
zwolenia zrobiłyśmy mu zdjęcie. Żąda 
zapłaty. Jest nachalny i gotowy do walki. 
rozjuszony podchodzi tak blisko, że do-
tyka swoim nosem twarzy jednej z nas. 
Zaczyna krzyczeć – Piat dinar! Piat di-
nar! 

Patrzymy obojętnie na arabskie-
go aktora, który swoim głośnym 
zachowaniem chce wymusić za-
płatę. Musimy zachować spokój 
i  nie dać się sprowokować. Tłu-
maczenie spowodowałaby dysku-
sję, agresję, a nawet przepychanki. 
Jesteśmy bezbronnymi kobietami 
w pustym amfiteatrze. Łatwy łup 
dla arabskiego naciągacza. nikt nas 
nie widzi i nie słyszy. Zapewne ubli-
ża nam dowolnie wybranymi epi-
tetami. Przecież jest wytrawnym 
aktorem jednej scenki, starannie 
wyćwiczonej na turystach. czuje-
my się niepewnie. w bramie fortu 
pojawia się mój mąż.

– nie powinieneś nas zostawiać 
nawet na moment! – wołam i ma-
cham ręką żeby szedł szybciej.

– Piat dinar! – wrzeszczy arab 
unosząc groźnie ręce do góry.

– Jaki problem? – pyta mąż, do-
myślającsię, co jest tematem teatral-
nej scenki. Arab widząc sztylety 
w oczach męża oddala się spiesz-
nie, życząc nam po arabsku samych, 
zapewne „szczęśliwych” dni.

Zwiedzamy fort ścieżką, któ-
rą przemierzali obrońcy miasta. 
wiedzie po szczycie murów obronnych. 
U  jej stóp rozkołysana Zatoka Ham-
mamet. Jest początek kwietnia, zaczy-
na się arabskie lato. wieje huraganowy 
wiatr, niosący ciepło z Sahary. nie mogę 
zrobić zdjęcia. Aparat stawia opór. ko-
łysany silnym wiatrem, robi „pijany” 
horyzont. Popychani i strącani szkwa-
łami wiatru nie czujemy się bezpiecznie. 
Schodzimy zwiedzać wąskie, na szero-
kość rozpostartych rąk, uliczki Mediny. 
niezmienione od wieków, zachwycają 
badaczy przeszłości ciasnymi meandra-
mi. wstęga ulic wije się i skręca już po 
kilkudziesięciu krokach. Jest tu wszyst-
ko, co powinno zmieścić się w dawnym 
mieście. Meczet, łaźnie, fryzjer, kramy… 

Zaskoczeniem dla nas jest jadąca na mo-
torze młoda dziewczyna. Byśmy się mo-
gli pomieścić, rozpłaszczamy się na ścia-
nach domów. Jestem zmuszona gdzieś się 
schować, więc wchodzę w otwarte drzwi. 
Prowadzą na obszerne patio. Schody 
w górę, do apartamentów mieszkających 
tu Tunezyjczyków. Oglądam kwitnący 
ogród, którego istnienia nawet bym się 
nie domyślała. Odkryta przypadkiem ta-
jemnica, przyczajona za murem domo-
stwa, pozostawia we mnie posmak baj-
ki. I jeszcze te kolory drzwi, dywaników 
i kwiatów… 

– Folklor zaliczony – mówi wiktoria. 
– Teraz po truskawki. w Polsce jeszcze 
nie wychylają głowy z ziemi. Grażyna, 

kupimy tyle, żebyśmy się najadły na za-
pas. najładniejsze były na straganie za 
murami obronnymi. Tam wrócimy, 
ale teraz muszę przysiąść. chodźmy na 
kawę, koniecznie do cienia. 

kafeteria przy forcie jest oblegana 
przez mężczyzn. daleko ponad ich gło-
wami widzimy dwie turystki. nie ma ani 
jednego wolnego krzesła, więc idziemy 
do restauracji pod parasole. wreszcie 
chłód. Z minaretu słychać nawoływanie 
muezina do modlitwy. wokół pojawia-
ją się koty. Jesteśmy na to przygotowa-
ni. wyjmujemy „coś” zabrane z hotelo-
wego menu i nie skrępowani rzucamy 
głodnym kotom. kelner uśmiecha się 
widząc kawałki kurczaka i mortadelę. 

wokół stolika rozpoczyna się wal-
ka o byt, jak w programie telewi-
zyjnym „dzika Afryka”. kocięta 
zawzięcie bronią zdobyczy przed 
dorosłymi kotami, które pokazują 
kły i wściekle syczą.

– O której godzinie odjeżdża au-
tobus? – pyta wiktoria.

– według słońca, czyli kiedy do-
jedzie, to wsiądziemy – odpowia-
da mąż. nie spieszymy się, uważ-
nie obserwujemy każdy zakamarek 
gwarnego miasta.

– Jesteście z…? zawiesza głos 
sprzedawca torebek wypełniający 
sobą całą objętość fotela.

– Z Polski – odpowiada mąż.
– Ty kapitalist… – mówi i siada 

prosto, gotowy do pogawędki. 
– Ja? – mówi zdziwiony mąż. 
– Ty bogaty polski kapitalist. 

Masz tri whoman. A  ja jaj, jaki 
bogaty. Tobie dobrze, oj dobrze – 
śmieje się i wyciąga rękę do męża. – 
Przywołaj twoje kobiety do mojego 
sklepu – mówi zapraszając. – Tylko 
popatrzcie. Za darmo. wszystko… 
– Jego ręka zatacza koło. Odchodzi-
my dziękując i tuż za rogiem par-
skamy śmiechem. 

Męża twarz przybiera zagadko-
wy uśmiech. czyżby wyobrażał sobie 
codzienność z trzema kobietami u swo-
jego boku. Może z trzema arabkami. Są 
takie piękne. wyraziste, modne usta nie 
wsparte botoksem dominują na twarzy 
wraz z  rozmarzonymi, migdałowymi 
oczami. nienaganny, mocny makijaż 
i wysoko upięte włosy skryte pod chu-
stą, utwierdzają nas w przekonaniu, że 
to przepiękne kobiety.

– O, coś dla ciebie – woła mąż i przy-
staje przed galerią „L atelier” Bakera Ben 
Fredj. 

Oczywiście wchodzę. – Muszę tutaj 
wrócić, by w skupieniu wtopić się w nie 
spotkane dotąd obrazy – planuję w my-
ślach następny dzień. 

MArIA GOLAnkA

Podążałam 
wstęgami 
afrykańskich 
dróg.
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w  autobusie tłok. Ze szkoły wraca 
starsza młodzież. dziewczęta podzielo-
ne na dwie grupy długością przegubo-
wego autobusu, śmieją się beztrosko ze 
swoich głośnych dowcipów. Śmiech prze-
radza się spontanicznie w śpiew. Piosen-
ki są odpowiedzią na wesołe zaczepki. 
Jak u nas ludowe przyśpiewki w czasie 
różnych obrzędów. każdą zwrotkę koń-
czy charakterystyczny krzyk arabskich 
kobiet. coś na kształt 
naszego: ło, ło, ło ło, 
ło… widziałam kie-
dyś przed głównym 
meczetem w  kairze, 
tuż po uroczysto-
ści zaślubin, taniec 
derwiszy zakończo-
ny okrzykami kobiet. 
Byliśmy z mężem tak 
zafascynowani i ocza-
rowani tym co się wo-
kół nas dzieje, że nie 
mogliśmy wydobyć 
z siebie słów gratula-
cji, gdy podeszła do 
nas młoda para. Te-
raz patrzyliśmy na 
usta dziewcząt, z któ-
rych wydobywało się 
dźwięczne brzmienie 
turkawek. charakte-
rystyczne ułożenie języka i warg nie wy-
muszało dotykania ust dłonią. My mu-
simy ręką przerywać wydobywający się 
głos, by uzyskać ten dźwięk. 

Moje myśli skaczą nagle jak po górach. 
wkręcona w rozgrywającą się scenkę, 
śmieję się głośno razem z dziewczętami. 
Tutaj wszystko: żart, śmiech, śpiew, ma 
w sobie coś z obrzędu. My, patrząc przed 
godziną na muzułmański cmentarz i sta-
re budowle miasta, poczuliśmy dotyk 

przeszłego czasu. One, roześmiane, cu-
downie młode, tkwią w  nieustannym 
czasie teraźniejszym. daję się ponieść 
chwili. na moment unoszę się poza cza-
sem i staję się częścią tego, co się dzieje. 

cArAVAnE – Techniques mixtes – 
brzmi po francusku napis pod obrazem. 

Pasją autora Bakera Ben Fredj są sztu-
ki wizualne. Maluje, tworzy kompozy-
cje, mieszając techniki i gatunki. więcej 
o autorze i galerii obrazów na str. Inter. 
www.bakerbenfredj.com

– Ten obraz, „karawana”, to collage, - 
mówi do mnie żona artysty, prowadzą-
ca galerię „L atelier” w starym Hamma-
mecie. 

Obraz nie ma tła, jak większość obra-

zów tego autora. Tło tworzą kolorowe 
plamy zapełnione smugami barw i deta-
lami. dominują kolory od rozbielonych 
szarości, po ciemny grafit w wielu odcie-
niach. To niedoświetlone zbocza wydm. 
centralne miejsce zajmuje soczysta żółć, 
tworząc podłużny płat piasku wyzłoco-
nego słońcem z nad Sahary. Ta żółta pla-
ma to światło całej kompozycji. dół ob-
razu obejmują we władanie kolory sepii. 
To na nich artysta zmieścił niewyobra-
żalną ilość wielbłądów. 

karawana jest przedstawiona w spo-
sób tradycyjny. wstęgami szlaków cią-
gną zapełnione szeregi dromaderów. Jest 
ich ilość – niezliczona. Grupują się przy 
niebieskich plamach wypełnionych ja-
snymi konturami ryb. w ten sposób ar-
tysta zaznaczył źródła wody i oazy. To 
zaskakujący sposób. Oazę na ogół zazna-
cza się kilkoma palmami. Zieleni na ob-
razie nie ma, jeśli pominie się dwie małe 
smugi. Labirynt pustynnych szlaków 
rozprasza nas tak bardzo, że nie może-
my się skupić na żadnym detalu. wzrok 
przyciągają kolejne plamy barw. wzmaga 
się nasza ciekawość i zaczynamy podążać 
wszystkimi szlakami na raz. karawana 
rusza przed naszymi oczami. rytmicz-
ne kołysanie wielbłądów wprawia nas 
w rytm potakiwania głową. wielbłądy 
zlewają się w jedność trójkątnymi kształ-
tami. Słyszymy przesypujący się piasek 

wydmowych klepsydr i jego chrzęst pod 
wielością wielbłądzich nóg. nie słyszymy 
krzyków poganiaczy. nie widzimy towa-
rów załadowanych na grzbiety wielbłą-
dów. czyżby to była spacerowa karawana 
od oazy do oazy. A może obraz przedsta-
wia wędrówkę wolnych zwierząt podą-
żających do wodopoju.

 – czy to miało kiedyś miejsce? kiedy? 
– pytamy swoją o niej wiedzę. Przecież 

karawana wioząca towary przez Saharę 
podąża w naszych myślach od zawsze. 

Gdy chcemy policzyć wielbłądy i już 
zaczynamy je dodawać, nagle, szybko re-
zygnujemy. Jest to po prostu niemożliwe. 
rozmnożone po wielokroć, mogą sta-
nowić tło do zgadywanki: podaj iloma 
szczegółami różnią się od siebie? Bacz-
nie się im przyglądamy. Porównujemy. 
Są jakby powielone, grupami identycz-
ne. nasze oczy szukają przewodników 
karawany. nie znajdują żadnej ludzkiej 
sylwetki. na obrazie widoczne są tylko 
dwie twarze. charakterystyczny jest ich 
dziecięcy sposób namalowania. To dwie 
elipsy z okrągłymi plamami oczu i łu-
kiem uśmiechniętych ust.

– czym są? Ludzkimi twarzami, czy 
tarczami słońca? co symbolizują? – py-
tamy wyobraźnię. 

na obrazie, otwarta, nieprzebrana 
przestrzeń, zapełniona jest niezliczoną 
ilością kolorów. wydm, wielbłądów i ryb 
namalowanych (powielonych) na papie-
rze i naklejonych na stabilny podkład. 

nasze wścibskie oczy obserwatora po-
dążające od detalu do detalu wypatrzy-
ły w prawej górnej ćwiartce dwa martwe 
zwierzęta.

– To się naprawdę dzieje! – krzyczy-
my zadziwieni. – na obrazie „karawana” 
idzie i idzie, a czas płynie i płynie – my-
ślimy i zamyślimy się.
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O godz. 18.00 ks. Antoni Tworek, 
który uczył nas religii odprawił 
nam Mszę św. następnie w gru-

pie 45 uczniów wraz z wychowawcą VIII 
klasy Panem Tadeuszem Zygadło, Pa-
nią Janiną Zygadło oraz Panią Marią 
Franczyk, która była wychowawczynią 
w młodszych klasach udaliśmy się do re-
stauracji pod Jabłonią. Tam też odbyło 

się krótkie przywitanie, po którym Pani 
Maria Franczyk odczytała listę obecności 
uczniów, a ks. Antoni Tworek poprowa-
dził wspólną modlitwę przed obiadem.

Po obiedzie każdy z uczestników spo-
tkania w  kilku zdaniach opowiedział 
o sobie – czym się zajmuje, gdzie miesz-
ka, itd., a potem rozpoczęła się wspólna 
biesiada.

Były wspomnienia, zdjęcia, tańce, do 
których przygrywały i śpiewały sympa-
tyczne dziewczyny z Obidzy.

nie było końca rozmowom, wspólnej 
zabawie aż do białego rana, a potem po-
żegnaniom. 

na zakończenie obiecaliśmy sobie, że 
spotkamy się znów za rok.

Spotkali się po 45 latach
W dniu 23.06.2012 r. odbyło się spotkanie rocznika 1952 po 45 latach od ukończenia VIII klasy 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku. 
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Młodzież i mieszkańcy naszej miej-
scowości mieli okazję uczestni-
czyć w oddaniu do użytku pu-

blicznego nowej Hali Sportowej oraz 
obiektu rekreacyjno- sportowego „Orlik”. 
Otwarcia obu z nich dokonał wójt Gminy 
Łącko Janusz klag w obecności wiceku-
ratora Małopolskiego Grzegorza Barana 
oraz zebranych gości. Symboliczną wstęgę 
przeciął najmłodszy uczestnik uroczysto-
ści Piotr Mrówka, tym samym nawiązując 
do myśli przewodniej imprezy 

„Igrzyska czas zacząć!”.

Pod tym hasłem bowiem, młodzież 
z  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Łącku przygotowała i zaprezentowała 
krótki pokaz swoich umiejętności spor-
towych, którego kanwę stanowiła sta-
rożytna tradycja igrzysk olimpijskich. 
Po świecie starożytnych zmagań spor-
towych oprowadzali zebranych gości 
konferansjerzy, którzy 
mieli zaszczyt prowa-
dzić część artystyczną 
spotkania.

Uroczystość rozpo-
częło pojawienie się 
sześciu bogiń greckich, 
z których każda wniosła 
wśród zebranych motto 
zdrowej, uczciwej rywa-
lizacji sportowej, ducha 
walki i woli zwycięstwa. 

Jakby w odpowiedzi na to wezwanie 
na murawie obiektu pojawiła się grupa 
taneczna, która zaprezentowała żywio-
łowy układ choreograficzny pt. „Black 
and white”. 

kolejną odsłonę stanowiło zapalenie 
symbolicznego znicza olimpijskiego, któ-
re poprzedziło przesłanie jednej z bogiń:
„Przyjmijcie tę pochodnie,
niech stanie się ona jednym z atrybutów 
dawnego misterium ognia, 
symbolem wiecznie żywej tradycji 
igrzysk”.

w dalszej części młodzież zaprezen-
towała układ taneczny do muzyki roc-
kandrollowej.

Zachwyt wzbudziła również solo-
wa prezentacja tańca nowoczesnego  
w  wykonaniu Marcina Świguta 
ucznia klasy III d. Uroczystość za-
kończył pokaz mody sportowej, 
w którym zaprezentowały się uczen-
nice klasy II B i III F.

nawet niesprzyjająca aura nie była 
w stanie popsuć dobrych humorów  
i  satysfakcji uczestników z  dobrze 
wykonanego zadania.

Aneta Gaborek

Otwarcie „Orlika” w Łącku 12.05.2012r.
Święto Kwitnącej Jabłoni kojarzące się nieodzownie z wiosenną radością obfituje rok rocznie w licz-
ne atrakcje. Tegoroczne obchody połączone były z otwarciem nowych obiektów sportowych na tere-
nie Łącka.
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Praca nauczycieli nad rozwojem psychofizycznym młodzie-
ży, motywowaniem jej do pracy i organizowaniem różno-
rodnych zajęć sportowych, przyczyniła się do podejmowa-

nia przez nią aktywności fizycznej i uczestnictwa w rywalizacji 
sportowej. nabyte w trakcie zajęć umiejętności pozwoliły na 
osiąganie wysokich lokat w zawodach sportowych na szczeblu 
gminy, powiatu, rejonu i województwa. często rywalami zawod-
ników Gimnazjum były szkoły sportowe i kluby. współzawod-
nictwo z nimi wymagało dużego wysiłku indywidualnego i ze-
społowego. Tym cenniejsze są, zaprezentowane poniżej, wyniki. 

DZIEWCZĘTA

Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych:
II miejsce  natalia Stec
III miejsce  Małgorzata Pancerz 

III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Halowej 
Piłce Nożnej.  
drużyna w składzie: Zofia Franczyk, Monika Prostko, Sylwia 
duszyńska, Joanna Patynowska, Małgorzata Pancerz, Magda-
lena Mordarska, Anna wysopal, Lidia rusnak, karolina Ba-
wełkiewicz, Paulina Owsianka, Marta drabik.

III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Unihokeju.
drużyna w składzie: Sylwia duszyńska, Beata kowalczyk, Jo-
anna Patynowska, Anna Jurkowska, Anna Łazińska, Patrycja 
Majerska, Anna Ligas, Lidia rusnak, Anna wysopal, Magda-
lena Mordarska.

III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Koszy-
kowej.
drużyna w składzie: Zofia Franczyk, Monika Prostko, Sylwia 
duszyńska, natalia Stec, Anna Jurkowska, Iwona Urban, Syl-
wia Potoniec, weronika duszyńska, Anna wysopal, Paulina 
Gąsienica, Magdalena Mordarska, Lidia rusnak.

IV miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Drużyno-
wym Tenisie Stołowym.
drużyna w składzie: Sylwia Potoniec, Małgorzata Pancerz, Li-
dia duda.

IV miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Indywidual-
nym Tenisie Stołowym: Małgorzata Pancerz.

I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Lekkoatletycz-
nej
drużyna w składzie: weronika duszyńska, Agnieszka kurze-
ja, Małgorzata Pancerz, Sylwia duszyńska, natalia Stec, Sylwia 
Pogwizd, Sabina Majewska, daria Lizoń, klara wiatr, doro-
ta Mrówka.

I miejsce w Powiatowej i IV miejsce w Wojewódzkiej 
Gimnazjadzie w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
10 x 1000m
drużyna w składzie: karolina dąbrowska, natalia Stec, Monika 

kulig, klaudia kucia, Magdalena Mordarska, Anna wyso-
pal, Sylwia Pogwizd, Edyta kulig, kinga Łazińska, Agniesz-
ka kurzeja.
do zawodów przygotowywały: mgr Beata Tokarczyk, mgr 
Ewa Sobczyk

CHŁOPCY 

III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Unihokeju
drużyna w składzie; Michał Bujko, Paweł cebula, radosław 
dybiec, dominik Giba, Szymon Gonciarz, Maciej Jasiurkow-
ski, Marek kałużny, daniel kurnyta, Henryk warzecha, Mar-
cin wojnarowski.
do zawodów przygotowywał: mgr Piotr Matusiewicz

Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych
I miejsce: Henryk warzecha / XV miejsce w zawodach woje-
wódzkich /

I miejsce w Powiatowej i III miejsce w Rejonowej Gim-
nazjadzie w Piłce Koszykowej
drużyna w składzie: Marek Adamczyk, denis Baziak, Patryk 
citak, radosław dybiec, Szymon Gonciarz, Maciej Jasiurkow-
ski, Paweł Jawor, Marek Jezioro, Jan Mozdyniewicz, Szymon 
Podobiński, Henryk warzecha, Marcin wojnarowski.

I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Lekkoatletycz-
nej 
drużyna w składzie: Marek Adamczyk, Paweł Jawor, Piotr Ja-
wor, Maciej Jasiurkowski, wojciech kurzeja, Jan Mozdynie-
wicz, Mateusz Skut, Mateusz Szczodrowski, Henryk warzecha.

I miejsce w Powiatowej, I miejsce w Rejonowej i V 
miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Piłce Ręcz-
nej
drużyna w składzie: Marek Adamczyk, denis Baziak, Michał 
Bujko, Patryk citak, radosław dybiec, Szymon Gonciarz, Ma-
ciej Jasiurkowski, Paweł Jawor, Marek Jezioro, Michał Łazarz, 
Jan Mozdyniewicz, Michał Opyd, Szymon Podobiński, Patryk 
Pulit, Henryk warzecha, Marcin wojnarowski.

I miejsce w Powiatowej i I miejsce w Małopolskiej 
Gimnazjadzie w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
10x1000m
drużyna w składzie: Marek Adamczyk, Mateusz dora, woj-
ciech kurzeja, krzysztof Maciuszek, Jan Mozdyniewicz, Paweł 
Jawor, Piotr Jawor, Patryk Pulit, Mateusz Skut, wiktor Toma-
siak, Henryk warzecha, Marcin wojnarowski.
do zawodów przygotowywał: mgr Krzysztof Śliwiński

Osiągnięte wyniki są sukcesem uczniów, ich rodziców i na-
uczycieli przygotowujących do zawodów i przyczyniają się do 
promocji Gminy Łącko w powiecie i województwie.

Opr. Krzysztof Śliwiński

Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum w Łącku 
w roku szkolnym 2011/2012
Zbliżający się koniec roku szkolnego 2011/2012 pozwala podsumować osiągnięcia sportowe uczniów 
Gimnazjum w Łącku.
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w dniach 29.05. do 1.06.2012 r. gościli-
śmy na szlaku „Małopolskiej wsi Pach-
nącej Ziołami” 10 dziennikarzy prasy 
niemieckiej. Goście zwiedzali gospodar-
stwa agroturystyczne, degustowali po-
trawy regionalne z ziołami, nalewki i sy-
ropy ziołowe. Zbierali zioła w ogrodach, 
na łąkach i w lasach, poznawali tajniki 
ziół, ich właściwości lecznicze i zastoso-
wanie w kuchni regionalnej. 

Odwiedzili też gościnną gminę Łąc-
ko, podziwiając sady,  degustując  soki 
i  wina Maurera oraz najprzedniejszy 
trunek, który „krasi lica”. wójt Gminy 
Janusz klag przybliżył gościom historię 
łąckiego sadownictwa, której wysłuchali 
z wielkim zainteresowaniem. 

w programie nie zabrakło zwiedza-
nia budownictwa drewnianego na szla-
ku architektury drewnianej, zabytków 

krakowa i spływu przełomem dunajca.
wyjechali bardzo zadowoleni,   teraz 

czekamy  na publikacje w prasie niemiec-
kiej i przyjazdy turystów z niemiec.

JK

Uczestniczyło dziesięciu zawodni-
ków, którzy rywalizowali w sze-
ściu konkurencjach: ”spacer far-

mera”, ”waga płaczu”, „martwy ciąg na 
axel gryfie”, ”spacer buszmena”, ”zegar” 
i ”uchwyt Herkulesa”.

Gościem zawodów był Tomasz kowal, 
jeden z najpopularniejszych sportowców 
naszego regionu, zdobywcy wielu tro-
feów na arenie krajowej i międzynaro-
dowej. Trzeba nadmienić, że strongman 
z  krynicy Zdroju już wiele razy brał 
udział w różnych akcjach charytatyw-
nych, w których wspierał nie tylko ludzi 
pokrzywdzonych przez los, ale również 
młodych sportowców. Tomasz kowal 
chętnie bierze udział w imprezach po-
kazowych, kulturalnych i oświatowych 

promujących nasz region i swoją dyscy-
plinę sportu, nigdy nie odmawia spotkań 
z młodzieżą szkolną. Turniej majowy to 
była już czwarta wizyta Tomasza kowa-
la starosądeckiej szkole. w czerwcu 2010 
roku brał udział w koncercie charyta-

tywnym, dwukrotnie 
prowadził i  sędziował 
mistrzostwa ZSP w trój-
boju siłowym. Obecnie 
wraz z  nauczycielami 
wychowania fizycznego 
Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w  Sta-
rym Sączu: ryszardem 
Gądkiem, Marcinem 
Bochniarzem i  Jaku-
bem Boberem, którzy 
są pomysłodawcami tej 

imprezy, przygotował pierwsze zawody 
w formule „Mini Strongman” dla mło-
dzieży szkolnej.

– Jestem zaskoczony poziomem za-
wodników – mówił Tomasz kowal, czo-
łowy Polski strongman, sędzia główny. 
– Oczywiście ciężary nie były wielkie, 
ale np. „spacer farmera” to 120 kg, które 
trzeba było zanieść jak najdalej. Mamy 
bardzo silną młodzież. Jeżeli tylko potre-
nuje, nabierze techniki, to może być bar-
dzo ciekawie. Te zawody to był bardzo 

dobry pomysł. Mam nadzieję, że będą 
kontynuowane, bo warto. Ja sam przy-
gotowuje się do Pucharu Europy, który 
rozpoczyna się za trzy tygodnie w An-
glii. Forma rośnie i jestem dobrej myśli.

wyniki końcowe:
1. Jarosław Łękawski (ZSP) 52,5 pkt
2. Błażej Brzęczek (ZS Łącko) 50,5
3. Mariusz Tokarczyk (ZSP) 45,5,
4. konrad królikowski (krynica) 43
5. Mirosław Zabrzeski (ZS Łącko) 35
6. Jakub Janczyk (ZS nr 1) 26,5
7. Artur węs (krynica) 24,5
8. krzysztof Luberda (ZSEM nowy Sącz) 24
9. Jakub Filip (ZSEM) 16,5
10. Adrian ciureja (ZS nr 1) 12.

klasyfikacja drużynowa: 
1. ZSP Stary Sącz 98, 2. ZS Łącko 85, 3. 
krynica 67,5, 4. ZSEM nowy Sącz 40,5, 
5. ZS nr 1 Stary Sącz 38,5.

Po zawodach nie było końca rozmów 
z Tomaszem kowalem. każdy chciał so-
bie zrobić zdjęcie i uzyskać autograf.

(JEC) za: sądeczanin.info 

Uchwyt Herkulesa, czyli młodzi siłacze w Starym 
Sączu – przedstawiciele Łącka z sukcesami.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu odbyły się „I Zawody mini strongman” 
o Puchar Starosty Nowosądeckiego.

dodajmy, że podobne zawody odbędą się 
w Łącku 1 września, tak że już teraz zachę-
camy do udziału.

Wizyta niemieckich dziennikarzy w gminie Łącko
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Organizatorem turnieju było Pol-
skie Autonomiczne Stowarzy-
szenie combat Aikido oraz Pol-

ska Federacja Sztuk walki i  Sportów 
Obronnych. 

do Jarosławia przyjechali zawodnicy 
z całej Polski, w sumie 287 zawodników 
z ponad 36 ośrodków. Zawodnicy biorą-
cy udział w zawodach trenują na co dzień 
różne systemy walki. Byli zawodnicy ka-
rate – Goju ryu, kyokushin, Shotokan, 
kenpo, różnych odłamów kung fu i róż-
nych szkół ju jitsu, nie zabrakło oczywi-
ście zawodników z MMA i kick boxingu. 
największą grupę stanowili wojownicy 
trenujący combat aikido.

na turniej do Jarosławia przybyli tak-
że zawodnicy z Łącka, trenujący w Fight 
clubie Bushi w Łącku pod okiem trenera 
Stanisława Majchrzaka. wyjazd wojow-
ników z Łącka stał pod znakiem zapy-
tania – na przeszkodzie stały odległość 
i koszty podróży oraz problem rodzinny 
trenera Majchrzaka – w tym czasie mama 
trenera była w szpitalu i dzień wcześniej 
przeszła bardzo poważną operację. 

wyjazd doszedł do skutku i zawodni-
cy popisali się wspaniała postawą. Po-
kazali, że są prawdziwymi BUSHI – wo-
jownikami. wszyscy startowali w karate 
– w walkach czyli kumie.

Znakomita postawa przyniosła wIEL-
kI SUkcES. na zawody wyjechała 

9-osobowa grupa zawodników z trene-
rem i  rodzicami. wszyscy wojownicy 
z Łącka wrócili z medalami. Pierwsze 
miejsce drużynowo w kumite – kara-
te oraz medale 5 – złotych, 3 srebrne i 1 
brązowy, a  dodatkowo najlepsza wal-
ka i najlepszy technik zawodów. To na-
prawdę wielki sukces. Był to kolejny suk-
ces po kwietniowym w Mistrzostwach 
Europy i kwalifikacjach 5 zawodników 
z Łącka na październikowe Mistrzostwa 
Świata na węgry. wysoki poziom zawo-
dów i perfekcyjne sędziowanie to atuty. 
wspaniała atmosfera panowała wśród 
zawodników, trenerów i Mistrzów. 

wspaniałą postawą wykazali się rów-
nież rodzice walczących wojowników. 
nie da się ukryć, były momenty wzru-
szenia, tym bardziej że wszyscy wrócili 
z medalami . A oto zwycięscy zawodnicy: 
•	 Złote medale dla: Ilony kurzeja (ka-

mienica – trenująca w Łącku), Seba-
stiana Babika, Pawła Adamarka, dawi-
da kunickiego i dla klaudii konopka, 
która stoczyła najlepszą finałową wal-
kę i została najlepszą techniczną.

•	 Srebrne medale: Bartek Mrówka, Hu-
bert wikar, Bartek Olszak.

•	 Brązowy po wspaniałych walkach 
o wiele starszymi i cięższymi przeciw-
nikami zdobył dawid wikar.
Brawo dla zawodników.
To sukces nie tylko zawodników ale 

przede wszystkim regionu gminy Łącko. 
Pan wójt Gminy Łącko powinien być 

dumny, iż w Łącku trenują tacy zawod-
nicy i tak wspaniale reklamują gminę. 
Trener, zawodnicy oraz rodzice pragną 
podziękować Panu wójtowi Gminy Łąc-
ko za pomoc oraz Firmie i Panu Hebda. 
Bardzo dziękujemy.

Zawodnicy z Łącka w czerwcu wyjeż-
dżają na specjalistyczne szkolenie i test 
przed Mistrzostwami Świata do wro-
cławia, niektórzy wezmą udział w na-
graniach do filmu promującego sztuki 

walki, a który będzie kręcony 
w parku japońskim we wro-
cławiu. w czerwcu odbędzie 
się jeszcze egzamin na stop-
nie kyU w Łącku oraz wal-
ki i testy przygotowujące do 
M. Świata i innych zawodów. 
wakacje to czas intensyw-
nych szkoleń z  zakresu fili-
pińskich sztuk walki – pał-
ka i nóż oraz krav maga oraz 
obóz szkoleniowyn ze strzela-
niem. wakacje to także zgru-
powanie zawodników muay 
Thay i muay Bboran oraz za-
wodników kyokushin i mma 
Budo kai.

SM

TURNIEJ SZTUK WALKI 
– Karate – Ju Jitsu – Combat 
Aikido, Kata

 

WieLKi sUKces KaRaTeKÓW z ŁĄcKa 
W dniu 12 maja br. w Jarosławiu odbyły się zawody – wielki tur-
niej sztuk walki w konkurencjach stylowych karate, ju jitsu, com-
bat aikido i kata.
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I Bieg Kwitnącej Jabłoni o Puchar Wójta Gminy Łącko

Pierwszy etap rywalizacji wiodą-
cy pod górę w kierunku czarnego 
Lasu należał do zawodnika z nu-

merem 13. Od 2 kilometra jego przewaga 

nad resztą stawki zaczęła jednak wyraź-
nie topnieć. Moment słabości prowadzą-
cego wykorzystał robert Faron. do na-
wrotu wyznaczającego półmetek trasy, 

doświadczony zawodnik z Zalesia, który 
ma na swoim koncie między innymi czo-
łowe miejsca w narciarskich Biegach Pia-
stów zdołał odskoczyć na dobre kilkaset 
metrów. Premia górska była już jego. Po-
mimo ambitnego pościgu rywali, pierw-
szego miejsca do końca nie dał już sobie 
odebrać.

Zwyciężył z czasem 21 minut i 45 se-
kund. Pościgowa „13” objawiła się na 
mecie po ponad 30 sekundach. na pu-
dło open załapał się również robert 
Białka z krynicy (00:23:31). rywaliza-
cję kobiet zdecydowanie wygrała Bar-
bara Gruca z Grybowa (00:24:15). Po-
zostałe 2 miejsca zajęły Anna Bodziony 
(niskowa) oraz Iwona Basta (Słowiko-
wa). Po dobiegnięciu na metę ostatnie-
go zawodnika, w oczekiwaniu na podsu-
mowanie uczestnicy udali się na bigosik 
do restauracji Pod Jabłonią. dekoracja 

Poz. Nazwisko imię Miejscowość Klub czas 
1 Faron Robert zalesie Niezrzeszony 00:21:45
2 Pociecha Piotr jelna UKs Budowlani/ 

Visegrad Maraton
00:22:16

3 Białka Robert Krynica zdrój PWsz Nowy sącz 00:23:31
4 obrzut Tomasz Nowy sącz Niezrzeszony 00:24:00
5 K1 Gruca Barbara Grybów Visegrad Maraton Rytro 00:24:15
6 Piksa Konrad czerniec Niezrzeszony 00:24:37
7 Wielosik Marcin jazowsko Niezrzeszony 00:24:57
8 Świerz sławomir Gorlice Niezrzeszony 00:25:28
8 Konopka sławomir chełmiec skrzat Team 00:25:28
10 dychała Waldemar jazowsko Niezrzeszony 00:25:41
11 Biel Krzysztof Maszkowice Niezrzeszony 00:26:06
12 Miś Mieczysław strzeszyce Niezrzeszony 00:26:12
13 Maćkowski Rafał Piwniczna Visegrad Maraton Rytro 00:26:28
14 Baczyński Marek Nowy sącz Grupa Biegowa sądeczanin 00:27:12
15 Kuder Paweł Maszkowice Niezrzeszony 00:27:56
16 Mucha edward Limanowa Ks Limanowa Forrest 00:28:08
16 Bukowiec Przemysław strzeszyce Ks Limanowa Forrest 00:28:08
18 złocki arkadiusz Nowy sącz Visegrad Maraton Rytro 00:29:22
19 K2 Bodziony anna Niskowa zsoN 00:29:24
20 Faron Piotr zalesie Niezrzeszony 00:29:33
21 Wiśniowski Tadeusz Nowy sącz Visegrad Maraton Rytro 00:29:57
22 jasiurkowski Roman Łącko Niezrzeszony 00:30:21
23 K3 Basta iwona słowikowa Visegrad Maraton Rytro 00:30:28
24 Konopka Krystian chełmiec skrzat Team 00:31:06
25 K4 Buźniak Beata Nowy sącz Niezrzeszona 00:32:23
26 Buźniak arkadiusz Nowy sącz Visegrad Maraton Rytro 00:32:25
27 K5 dziedzic julia stary sącz Visegrad Maraton Rytro 00:32:35
28 Śmieszek zbigniew Limanowa Ultramaraton Limanowa 00:33:01
29 Binczyński Roman - jartourtaxi 00:34:08
30 Filipowicz Michał Łącko Niezrzeszony 00:34:51
31 cebula stanisław czerniec Niezrzeszony 00:34:52
32 K6 jezioro-Braś Małgorzata Kraków Niezrzeszona 00:42:00
32 Braś Paweł Kraków Komplex-Bud Team 00:42:00
34 cholewa jarosław Ustroń Niezrzeszony 00:55:06
34 K7 cholewa joanna Ustroń Niezrzeszona 00:55:06
34 juszczak Grzegorz Kielce szkoła Podstawowa nr 13 00:55:06
34 K8 cholewa jagoda Ustroń Niezrzeszona 00:55:06

Najstarszy uczestnik: Faron Piotr; Najmłodsi: cholewa jagoda, juszczak Grzegorz
Premia górska: Faron Robert

Dnia 12 maja, u podnóża górskich progów skąpanej deszczem krainy owocowych sadów odbył się 
pierwszy bieg o Puchar Wójta Gminy Łącko. Zawody inaugurujące coroczne obchody Święta Kwit-
nącej Jabłoni zgromadziły na stracie łącznie 37 osób w tym 8 kobiet. 
Trasa licząca 5,73 km miała przewyższenie około 200 metrów. 

www.sportowelacko.pl
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zwycięzców nastąpiła podczas uroczy-
stego otwarcia kompleksu sportowego 
„Moje boisko – Orlik 2012” Łącku. Pu-
chary i nagrody zwycięzcom wręczył na 
murawie włodarz gminy Janusz klag. na 
uroczystości obecny był między innymi 
Marszałek województwa Małopolskie-
go Marek Sowa. na zakończenie, wśród 
wszystkich biorących udział w  biegu 
rozlosowano atrakcyjne upominki. Od 
początku do samego końca nad prze-
biegiem zawodów czuwał ich pomy-
słodawca i organizator kamil nowak, 
sportowo reprezentujący na co dzień 

Stowarzyszenie Visegrad Maraton ry-
tro. On i jego ekipa zadbali, by widowi-
sku towarzyszył właściwy dreszcz emo-
cji. nie tylko ten spowodowany pogodą. 
A trzeba przyznać, że tego popołudnia 
wyjątkowy ziąb lał się z nieba. To nie 
popsuło jednak dobrej zabawy. Życzli-
we zaangażowanie organizatorów dało 
się odczuć na każdym kroku. Pozosta-
je mieć nadzieję, że debiutujący w tym 
roku Bieg kwitnącej Jabłoni doczeka 
się kontynuacji. kto wie, może po dro-
dze  „stolica krainy sadów” gościć będzie 
więcej imprez masowych tego typu. Przy 

rosnącej popularyzacji biegania w regio-
nie wszystko jest możliwe. Prawdziwy 
rozkwit dopiero ma nadejść ...

(za: http://nsrunners.pl)

Sponsorzy I Biegu Górskiego:
•	 Komperion	–	Sklep	komputerowy	–	Łącko	216
•	 Centrum	Paneli	–	Panel	–	Łącko	53
•	 Artex	–	Łącko	454
•	 Tłocznia	Maurer	–	Zarzecze	1
•	 Marko	Meble	–	Maszkowice	13
•	 Spawmet	–	Tadeusz	Kołodziej	–	Jazowsko	238
•	 Usługi	ogólnobudowlane	–	Tadeusz	Brzeczek	

–	Czerniec	151
•	 Środki	Ochrony	roślin	–	Lucyna	Pulit	–	Czarny	

Potok	12
•	 Sklep	sportowy	Sport-Kam,	usługi	księgowe	–	

Zofia	Nowak	–	Łącko	
•	 Firma	handlowa	–	Maria	Kołodziej	–	Jazowsko	
•	 Sklep	wielobranżowy	Juta	–	Łącko	277
•	 Sklep	Patryk	–	Katarzyna	Farganus	–	Łącko	
•	 Restauracja	pod	Jabłonią	–	Łącko

Uśmiechnij się

Wójt Gminy Łącko oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Łącku ser-
decznie dziękują Kamilowi No-
wakowi za pomysł, organizację 
i przeprowadzenie i Biegu Górskie-
go Kwitnącej jabłoni, który odbył 
się w dniu 12 maja 2012 r.

O Euro 2012:

Jest postęp: to pierwsze mistrzostwa kiedy 
nasi piłkarze nie muszą wracać do domu po 
zakończeniu rozgrywek.

Mały Jasio wybrał się na mecz. Siedzący 
obok mężczyzna pyta go:
– Jak tu wszedłeś, synku?
– Miałem bilet.
– Sam go kupiłeś?
– nie, tata kupił.
– A gdzie jest tata?
– w domu, szuka biletu.

– kiedy najbardziej cieszy się tytoń?
– kiedy jest spalony!

Piłkarze realu Madryt i Barcelony raz na dwa lata zbierają się, żeby wygrać 
z resztą świata.

dlaczego Polacy nie wyszli z grupy? Bo są gospodarzami, a gospodarz jak ma 
gości to nie wychodzi!
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Moja przygoda w Muzeum – delegacja uczestników 
projektu PoKL „W świecie sztuki” na wystawie

Msza Św. na Górze zyndrama

Xii Gminny Konkurs 
ortograficzny w zsP 
w Kadczy

Uczestnicy i Międzyszkolnej olimpiady Polsko-Romskiej 
w sP w Maszkowicach

szkolne Koło caritas z Łącka

Górale i Lachy – projekt zsG w Łącku

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie



Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Otwarcie kompleksu sportowego Orlik 2012 w Łącku

Otwarcie hali widowiskowo-sportowej w Łącku

I Bieg Górski Kwitnącej Jabłoni Festiwal Orkiestr Dętych i Zespołów Muzycznych 
„Złote Trąby”


