Szanowni Mieszkańcy Gminy Łącko,
Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią, będące przesłaniem nadchodzących
Świąt Wielkanocnych stało się źródłem radości i nadziei.
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego spędzonych w gronie najbliższych
życzą
Przewodnicząca Rady Gminy Łącko
Bernadetta Wąchała- Gawełek
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PRZED LATY…
ZWYCZAJE I OBRZĘDY NA ŁĄCKIEJ ZIEMI
Wielkanoc

Wielkanocne śniadanie było momentem
niezwykle uroczystym, w trakcie którego na stole pojawiały się wszystkie poświęcone pokarmy. Nie wolno było wyrzucać skorupek z jajek, ani też dawać
ich zwierzętom, wynoszono je na pole,
„aby lisy kur nie kradły” albo też gnieciono bardzo drobno i dodawano do
pokarmów.

Śmigus-Dyngus
Niedziela Palmowa

Na ten dzień chłopcy mieli już wyszykowane palmy (mówiono na nie również
bazie), które były święcone w trakcie
„sumy”. Palmy były zazwyczaj wykonane z gałązek rokity lub wikliny, która to
wypuszcza bazie i zrobione do rozmiarów kilkumetrowych – czym wyższa, to
się ładniej prezentowała, a do tego przepięknie ubrane w kwiaty, wstążki. Te palmy zanosiło się na pola orne, pastwiska,
sady – miało to chronić przed nieszczęściami i kataklizmami jak burze, gradobicia, jak również miały dawać błogosławieństwo w urodzaju.
Wielki Czwartek – zwyczaj chodzenia z „kłapackomi”

„Kłapacka” – tak nazywano w Łącku rodzaj klekotki (kołatki) wykonanej z kawałka deski z rączką i rodzajem młoteczka wykonanym również z drewna, który
uderzając w deskę dawał specyficzny
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stukot, podobny do bicia o deskę, tylko
bardziej metaliczny.
Już w Wielki Czwartek rano zbierali
się chłopcy w grupy, około dwudziestu
i więcej, każdy z taką „kłapacką” i w szyku zwartym czwórkami maszerowali drogą wzdłuż wsi, kłapiąc przy tym,
miało to odpędzić złe duchy. Obchodziło
się kapliczki, przydrożne krzyże, figury
i inne miejsca kultu religijnego. Kłapaczek tych używano również do Mszy św.
i zastępowano dzwonki, na znak żałoby,
że Pan Jezus umarł i leży w grobie.

W dzień ten polewano się wodą. Od rana
już było bardzo wesoło, bo gdy wychodziło się z domu trzeba było być przygotowanym, że nie wiadomo z której strony na głowę wylane zostanie garnek,
wiadro, czy konewka wody od czyhających sąsiada, sąsiadki, czy znajomych.
Szczególnie u młodzieży była najwięk-

Wielka Sobota – święcenie ognia,
chodzenie z hubami

Dawniej święcono ogień w Wielką Sobotę rano i chodzenie z zapalonymi hubami odbywało się od rana do Rezurekcji (która odbywała się w Wielką Sobotę
wieczorem).
Jak odbywało się święcenie ognia
i zapalenie hub? Ognisko zapalał przy
kościele zwykle kościelny, były to resztki starych ubiegłorocznych palm. Po poświęceniu przez księdza, każdy mający
hubę zapalał ją od ognia i rozdmuchiwał przy pomocy ruchów obrotowych,
bo huba przymocowana była na kawałku drutu lub pręta. Następnie z tą hubą
wracało się do domu i obchodziło wszystkie rogi obejścia, wraz ze stajnią i inwentarzem, kadząc dymem. Miało to chronić
przed klęską pożaru i innego rodzaju kataklizmu, jak również czarami.

sza radość, gdy można było kogoś złapać
w łóżku, a szczególnie dziewczyny i zlać
do suchej nitki. W godzinach popołudniowych zwykle odwiedzano się, goszczono,
urządzano różne zabawy i potańcówki,
szczególnie robiono wesela, a karczmy
były już od rana przepełnione gośćmi,
którzy raczyli się wódką. Spotykały się
kapele idące grać na wesela, czy zabawy,
przy których robiono wesołe potańcówki, czy obigrawkę przedweselną.
oprac. na podstawie zapisków
Stanisława Wąchały – b.w.
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Gmina Łącko otrzymała promesę na odbudowę
zniszczonych dróg.
10 lutego 2015 roku Jan Dziedzina Wójt
Gminy Łącko odebrał z rąk Jerzego Millera Wojewody Małopolskiego promesę
w wysokości 1,4 mln. zł na odbudowę
zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowej. Promesa przeznaczona ma
być na realizację czterech zadań:
1. Odbudowa drogi gminnej „Obidza I”
i „Obidza II”.
2. Odbudowa przepustu na drodze
gminnej „Do Stachonia” w Czarnym
Potoku.
3. Odbudowa drogi gminnej „Łącko
Pożogi”.
4. Odbudowa drogi gminnej „Musołówka Groń” w Brzynie.

Informacja o projekcie
„Gmina Łącko – przewodnik turystyczny”

GMINA ŁĄCKO
PRZEWODN IK TURYSTYCZNY
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G

mina Łącko w okresie od kwietnia do
grudnia 2014 r. realizowała projekt
„Gmina Łącko – przewodnik turystyczny” zakwalifikowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Białych
Górali i Lachów Sądeckich” do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.
Celem bezpośrednim operacji było
upowszechnienie walorów Gminy Łącko
oraz rozwój turystyki i rekreacji poprzez
wydanie przewodnika turystycznego.
Publikacja poprzez tekst i fotografie
ukazuje najważniejsze miejsca, wydarzenia, produkty tradycyjne, święta lokalne i ludzi wpisujących się w historię
naszej gminy. Realizacja projektu przyczyni się do popularyzacji walorów turystycznych, geograficzno-krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.
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23 Finał WOŚP w Łącku
23. Finał WOŚP w Łącku przebiegł niezwykle kolorowo i wesoło. Na terenie Gminy Łącko kwestowało
25 wolontariuszy, a sztab zlokalizowany był w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku.

A

rtystyczno-sportowy program
rozpoczął się od godz. 14.00 w hali
widowiskowo-sportowej w Łącku,
a wszystkich zebranych przywitał Wójt
Gminy Łącko Jan Dziedzina.
W  programie znalazło się piękne
widowisko w wykonaniu dzieci ze SP
w Kiczni „Jak górale z aniołami szli do
stajenki” (pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Plechty, która była również autorką scenariusza, Beaty Kucharskiej
i Mariusza Gorczowskiego, kapelę prowadził Antoni Plechta), występ grupy kolędniczej „Herody” ze SP w Maszkowicach (op. Beata Wąchała, Joanna
Koza), zespół wokalno-instrumentalny „Inni” z ZSG w Łącku, góralska kapela młodzieżowa „Fiyrloki” (op. obydwu
grup Leszek Moryto) oraz Zespół Regionalny „Górale Łąccy” (kierowany przez
Piotra Gromalę). Występy te były niezwykle gorąco oklaskiwane przez licznie zgromadzoną publiczność Równo4

legle odbywał się również Turniej Piłki
Halowej, w którym walczyli samorządowcy, strażacy i nauczyciele – wszyscy
z Gminy Łącko. W potyczce tej bezkonkurencyjni okazali się strażacy, przed
nauczycielami, III miejsce zajęli samorządowcy. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. Dodatkowo
miała miejsce loteria fantowa i malo-

wanie twarzyczek dla najmłodszych
(przez Magdalenę Leszko z pracowni
Artika). Można było również bezpłatnie zmierzyć ciśnienie i cukier – zadbały o to panie z NZOZ Reni-Med. Tort finałowy (przygotowany przez Cukiernię
u Gromali) osiągnął zawrotną cenę 1000
zł!!! zaś jedna z finałowych koszulek –
410 zł. Wśród licytowanych przedmiotów znalazł się również oryginalny toporek strażacki ofiarowany
przez OSP w Łącku, znalazł on nowego nabywcę z 200 zł.
Pierwsze sztabowe liczenie dało
kwotę 17.645, 39 zł, jednak ponowne profesjonalne przeliczenie
przez bank PeKaO współpracujący z WOŚP dało ostateczną kwotę
17.913,61 zł – to kolejny rekord
łąckiego sztabu, lepszy od ubiegłorocznej zbiórki o blisko 800 zł.
Wszystkim, którzy włączyli się
w tę akcję – serdecznie dziękujemy!
Wiadomości Łąckie Nr 1/2015

Wsparcia udzielili:
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AMG Studio Nadruku – Anna i Mariusz Gorczowscy – Łącko
Barbara Szczodrowska – Łącko
Biurowiec – Anna i Grzegorz Baran – Stary Sącz
Bogumiła, Wojciech i Anna Dudowie – Łącko
Cukiernia u Gromali – Katarzyna i Adam Gromalowie – Łącko
Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku
Krystyna Rucińska – Wola Kosnowa
NZOZ Reni-Med – Teresa Janczura – Łącko
Oriflame – Bożena Jachymiak – Łącko
OSP w Łącku
Owopol – Stacja Paliw w Łącku – Rusnarczyk, Koza
Pasmanteria i Sklep Dziecko – Józefa Złotnik – Łącko
PHU Volt – Izabela i Stanisław Piksińscy – Łącko
Pracownia Artika – Magdalena Leszko
Qsi Sport – Anna i Leszek Pasoń – Łącko
Restauracja pod Jabłonią – Józef Franczyk – Łącko
Salon Fryzjerski „Katarzynka” – Zofia i Aleksander Grelowie
– Łącko
Sklep Patryk – Katarzyna Farganus – Łącko
Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej – Łącko
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku
Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina

5

25. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych – Łącko 2015
W dniu 9 stycznia br. odbył się XXV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Łącku. Wzięły w nim udział
3 dziecięce grupy kolędnicze i 1 młodzieżowa. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.

J

ury w składzie: Zofia Skwarło – regionalista i Benedykt Kafel – etnograf,
obydwoje z Małopolskiego Centrum
Kultury „Sokół” z Nowego Sącza, po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznało
następujące miejsca:

w kategorii dziecięcej:

I m-ce: Grupa kolędnicza „Herody” ze SP
w Maszkowicach (op. Beata Wąchała, Joanna Koza)
II m-ce: Grupa kolędnicza „Z gwiazdą” ze
SP w Zagorzynie (op. Elżbieta Żyła, Celina Wnęk)
III m-ce: Grupa kolędnicza „Herody” ze SP
w Czarnym Potoku (op. Barbara Kiercz,
Piotr Krzywdziński)
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w kategorii młodzieżowej:

I  m-ce: Grupa kolędnicza „Herody” z GOK w Łącku (op. Bernadetta
Wąchała-Gawełek)
Wszystkie grupy kolędnicze otrzymały nagrody pieniężne i pamiątkowe
dyplomy ufundowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Łącku – organizatora konkursu.
Ponadto została przyznana nagroda
indywidualna za kreację aktorską ufundowana przez Wójta Gminy Łącko Jana
Dziedzinę dla Kamila Korony za postać
Heroda z Grupy Kolędniczej „Herody”
z Łącka.
Ponadto jury zakwalifikowało na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
„Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie
następujące grupy:
1) Grupa kolędnicza „Herody” ze SP
w Maszkowicach – kategoria dziecięca

2) Grupa kolędnicza „Herody” z Łącka –
kategoria młodzieżowa
Jury wyraziło podziękowanie wszystkim opiekunom za przygotowanie grup
do udziału w przeglądzie, a także organizatorowi za sprawne przeprowadzenie
imprezy. Protokół konkursowy odczytał
Benedykt Kafel, zaś nagrody wręczali
w imieniu Wójta Gminy Łącko – Tadeusz
Bugański dyrektor ZEAPO oraz Barbara
Moryto dyrektor GOK i Halina Setlak dyrektor ZSP w Czarnym Potoku.
Po zmaganiach konkursowych odbyły
się konsultacje dla opiekunów poszczególnych grup z jurorami.

Na Powiatowym Przeglądzie Grup
Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”
w Mystkowie Herody z GOK w Łącku zdobyły II miejsce, zaś Herody z Maszkowic
wyróżnienie.
(b.g.)

Wiadomości Łąckie Nr 1/2015

„Fiyrloki” laureatami Międzynarodowego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie

W
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dniach 15-17.01. odbyły się
przesłuchania konkursowe
w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. W wyniku eliminacji regionalnych
do udziału w nich została zakwalifikowana Kapela Góralska „Fiyrloki” prowadzona przez Leszka Moryto, działająca
przy GOK w Łącku.
W  finale konkursu udział wzięło 117 wykonawców. „Fiyrloki” wystartowały w kategorii zespołów
folklorystycznych.
Jury w składzie: Przewodniczący: ks.
dr Paweł Sobierajski – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
Członkowie: prof. Marta Kierska-Witczak
– Akademia Muzyczna we Wrocławiu, dr
Michał Sławecki – UKSW i Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie przyznało drugą nagrodę Kapeli Góralskiej „FIYRLOKI” z Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku – nagroda 1000 zł
ufundowana przez Zarząd Przedsię-

biorstwa P. T. H. U. „INTERPROMEX” Sp.
z o. o. w Będzinie, pierwszej nagrody nie
przyznano.
„Fiyrloki” zostały również zaproszone na Koncert Galowy, który odbył się
w dniu 18 stycznia w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu na będzińskim
osiedlu Syberka. Jak podkreślali organizatorzy: „Nie jest on typowym koncertem
laureatów – to raczej przegląd najciekawszych i najbardziej barwnych występów
danej edycji, których wyboru dokonuje
profesjonalny reżyser. W XXI edycji będzie
to ks. Paweł Sobierajski wspierany przez
wieloletniego konferansjera naszych Gali –
Jarosława Ciszka. To reżyserzy dbają, aby
koncert nie był jedynie zbiorem następujących po sobie utworów, ale składał się na
wyjątkową historię, realizowaną ze scenicznym rozmachem.”
Serdeczne gratulacje dla kapeli „Fiyrloki” i opiekuna Leszka Moryto.
(b.g.)
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Gminny Konkurs Poezji Regionalnej
i Gadek Ludowych

12

lutego 2015 r. w sali Gminnego Ośrodek Kultury w Łącku odbył się Gminny Konkurs
Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych.
Udział w nim wzięło 28 uczestników ze
szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Łącko.
Otwarcia konkursu dokonał Wójt
Gminy Łącko Jan Dziedzina, a potem rozpoczęły się przesłuchania w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI, gimnazja. Jury w składzie: Monika Kurzeja
– przewodnicząca, MCK Sokół w Nowym
Sączu, autorka „Słownika gwary górali
łąckich”, Aneta Mikołajczyk-Kurzeja –
członek jury, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku miała niezwykle
trudne zadanie, bo konkurs miał naprawdę wysoki poziom. Zadaniem uczestników było wygłoszenie wiersza, bądź
gadki czy też powiastki ludowej, której
autorami byli lub też są twórcy związani z łącką ziemią. Obok twórczości nieżyjących już Stanisława Klimka, czy też
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Stanisława Wąchały, pojawiła się poezja
i proza współczesnych: Franciszka Opyda, Bronka z Obidzy Kozieńskiego, czy też
Marii Kurzei-Świątek. Znalazły się również utwory przekazywane w rodzinnych opowieściach, których autorzy pozostają nieznani.
Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
kat. I – kl. I-III
I m-ce: Kamila Dąbrowska – SP w Kiczni
II m-ce: Mateusz Miłkowski – SP w Łącku, Mateusz Giemzik – SP w Zagorzynie
III m-ce: Rafał Chlipała – SP
w Zagorzynie
wyróżnienie: Zuzanna Majkrzak –
SP w Kiczni, Justyna Mrówka – SP
w Maszkowicach
kat. II – kl. IV-VI
I m-ce: Jakub Faron – SP w Szczereżu,
Grzegorz Duda – SP w Zagorzynie, Piotr
Jawor – SP w Maszkowicach
II m-ce: Tomasz Wąchała – SP w Zagorzynie, Mariola Pyrdoł – SP w Kiczni

Dunajec, Dunajec
pola nase, sady,
musi sie wos kochać,
ni ma na to rady.
St. Wąchała

III m-ce: Piotr Łażeński – SP w Czarnym
Potoku
kat. III – gimnazja
II m-ce: Katarzyna Babuśka – Gimn.
w Łącku
III m-ce: Krzysztof Bawełkiewicz –
Gimn. w Łącku

W uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów wzięli udział Wójt Gminy Łącko
Jan Dziedzina oraz dyrektor GOK Barbara Moryto. Nagrody zostały ufundowane
przez wójta gminy Łącko, Marię Kurzeję-Świątek i GOK w Łącku.

W  swoim wystąpieniu wójt gminy
podkreślił jak niezwykle ważna w naszej kulturze jest oryginalna łącka gwara, wyraził również swoje zadowolenie,
że tak wielu młodych ludzi z zapałem
kultywuje rodzime tradycje. Podziękował również nauczycielom za przygotowanie uczestników.
Wiadomości Łąckie Nr 1/2015
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Kolorowe ferie z łąckim GOK-iem

W

trakcie ferii zimowych w łąckim GOK-u odbywały się liczne
zajęcia, w trakcie których mali
i duzi mogli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne.
Na rozpoczęcie ferii odbył się konkurs
plastyczny pn. „Zimowe szaleństwo”.
Młodzi artyści dowolnymi technikami wykonywali swoje prace. Odbyły się
również zajęcia prowadzone przez Monikę Kurzeję z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. Był to powrót
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do tradycji, który dostarczył wszystkim
obecnym wielu pozytywnych wrażeń.
Na pierwszych z nich wykonywano lalki szmacianki, zaś na kolejnych ozdabiano metodą batikową (gorącym woskiem)
pisanki. Wszystkie prace były naprawdę
niezwykłe.
Na kolejnych zajęciach, których koordynatorem była Magdalena Leszko /pracownia Artika/ uczestnicy wykonywali
„Aniołki na każdą okazję” oraz tworzyli
wspólnie Plastelinowe ZOO.

Wszystkie zajęcia warsztatowe udowodniły, że sztuka może łączyć pokolenia – do wspólnej pracy przystąpili tak
najmłodsi, jak i starsi, i dla jednych jak
i drugich była to wyjątkowa frajda.
W ofercie feryjnej nie zabrakło również wyjazdów na hity kinowe dla
najmłodszych w wersji trójwymiarowej. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy skorzystali z oferty byli naprawdę
zadowoleni.
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Spotkanie z leśnikiem w Przedszkolu Samorządowym
w Łącku

K

ażda zimowa pora to trudny czas
dla ptaków i zwierząt leśnych.
Przypomniał o tym dzieciom pan
Rafał Tokarz, leśnik z Działu Gospodarki
Leśnej Nadleśnictwa w Starym Sączu na
spotkaniu zorganizowanym w Samorządowym Przedszkolu w Łącku.
Po ciekawej rozmowie na ten temat
przedszkolaki otrzymały przysmaki dla
ptaków: słonecznik oraz pokarmowe
kule, którymi teraz dokarmiają skrzydlatych gości.
W ramach spotkania dzieci obejrzały także bajkę o tym, jak należy zachowywać się w lesie oraz poznały zwierzęta w nich żyjące. Na pożegnanie pan
leśnik obdarował przedszkolaki pełnymi pięknych zdjęć książkami przyrodniczymi oraz malowankami zwierząt
leśnych. To było bardzo ciekawe i pouczające spotkanie.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia
Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia”.

Dzień Babci i Dziadka
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku
Babciu miła, dziadziu drogi,
Przychodzimy w wasze progi,
I z okazji tego święta,
Nasza buzia uśmiechnięta.
Więc uśmiechy dziś dajemy,
Babcię, dziadka całujemy,
I wy – przy tak wielkim święcie,
Bądźcie także uśmiechnięci

T

ymi słowami przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława
Wilkowicza w Łącku dały wyraz miłości i wdzięczności wobec swoich Babć
i Dziadków z okazji ich święta. Uroczystość odbyła się 21 stycznia 2015 roku
w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno –
Gimnazjalnego w Łącku.
W występie wzięły udział wszystkie
przedszkolaki. Każdy pięciolatek oraz
sześciolatek recytował wiersz, którego
nauczył się z rodzicami w domu. Ciekawe
prezentacje małych aktorów wywołały
uśmiech na twarzach widzów.
Na koniec wszystkie dzieci złożyły
swoim kochanym Babciom i Dziadkom
życzenia wierszem, śpiewem, a także
wręczyły piękne laurki. W  zamian za
wspaniały występ otrzymały od gości
mnóstwo łakoci.
Wspólne spotkanie trzech pokoleń –
dziadków, rodziców, wnucząt upłynęło
w przyjaznej i rodzinnej atmosferze.
Na łamach Wiadomości Łąckich pragniemy podziękować Rodzicom za
współpracę i podejmowanie inicjatyw
związanych z organizacją i realizacją
działań na rzecz rozwoju ich dzieci.
Aleksandra Jamro
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„Aniołowie z góralami idą do stajenki”

10

.01.2015r. w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej w Kiczni miała miejsce
niezwykła uroczystość, którą uhonorowali swoim przybyciem Wójt Gminy Łącko – pan Jan Dziedzina, dyrektor ZEAPO
– pan Tadeusz Bugański z żoną, prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej
– pani Jadwiga Jastrzębska, radny gminy
– pan Stanisław Stec z żoną, sołtys wsi –
pan Antoni Faron z żoną oraz mieszkańcy społeczności lokalnej. Nauczycielki
tutejszej szkoły pani Małgorzata Plechta
– główny reżyser i pani Beata Kucharska,
przygotowały barwne przedstawienie
pt. „Aniołowie z góralami idą do stajenki”, które zaprezentowali uczniowie. Na
organach akompaniował pan Mariusz
Gorczowski i śwarna góralska kapela
pod kierunkiem pana Antoniego Plechty.
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Mali aktorzy wykazali się wspaniałą
grą aktorską wkładając w nią całe serce, czym wzbudzili zachwyt u zebranej
publiczności. Górale zauroczyli wszystkich m.in. pełnym werwy tańcem zbójnickim i polką z aniołami, natomiast
wszyscy przepięknym śpiewem, recytacją i grą na flażoletach, wyciskając u nie
jednych łzy radości i wzruszenia. Punktem kulminacyjnym występu był iście
góralski śpiew aktorów i wspaniała iluminacja świetlna. Świetności przedstawieniu dodały także stroje dzieci, o które zadbali rodzice uczniów oraz panie
i panowie prezentujący się w strojach
regionalnych. Warto nadmienić, iż 10
kamizelek góralskich dla potrzeb szkoły
uszyły dwie mamy: pani Teresa Mrówka i pani Halina Gierczyk. Także piękną
scenografię, którą oprócz ww. pań na-

uczycielek, przygotowali rodzice występujących dzieci.
Przybyli goście występ nagrodzili gromkimi brawami. Pan Wójt
serdecznie podziękował pani dyrektor
za zaproszenie i możliwość obejrzenia
wspaniałego występu, spotkania się
ze społecznością szkolną i lokalną oraz
złożył wszystkim noworoczne życzenia.
Następnie głos zabrał pan Bugański
również dziękując za uczestnictwo
i składając życzenia oraz pani Jastrzębska.
Z kolei pani dyrektor zaprosiła wszystkich do wspólnego biesiadowania. W radosnych nastrojach zgromadzeni śpiewali kolędy przy kawie i ciastku, które
przygotowała Rada Rodziców.
Tekst: Lidia Gonciarz
Zdjęcia: Marek Strzałkowski
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Jasełka w Szkole Podstawowej Nr 1
im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy

C

zas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych
w roku. W  ten świąteczny klimat
w naszej szkole wprowadziły wszystkich przygotowane przez uczniów klas
III – VI jasełka „Betlejem Polskie”, które zostały wystawione dnia 19.12.2014
r. Uczestniczyli w nich: dyrektor szkoły,
nauczyciele, nauczyciele emerytowani,
radna p. Maria Słowik, uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły. W przygotowania do przedstawienia zaangażowało
się wielu rodziców, którzy zadbali o przepiękne stroje. Młodzi aktorzy wykazali
się dużym zaangażowaniem i odważnie
walczyli ze scenicznym stresem. Za ca-
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łość odpowiedzialne były p. Anna Majerska i p. Dorota Bazielich.
Prezentowane jasełka powstały z inspiracji i w oparciu o utwór Lucjana Rydla „Betlejem Polskie” – napisany 111 lat
temu, a wystawiony w 1905 r. w Teatrze
Lwowskim, a następnie w krakowskim
Teatrze Ludowym. W  jasełkach Rydla
Jezus rodzi się w Polsce. Herod nie jest
tylko władcą starożytnej Palestyny, lecz
ciemiężycielem Polski. Trzej Królowie
to Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski, a w ich orszaku idą
do Dzieciątka postacie - symbole polskich walk i cierpień. Wszyscy oni mówią o trudnym położeniu narodu polskie-

go w okresie zaborów, o trudach niedoli,
o wielkiej wierze Polaków, którzy modlitwą mają wyjednać sobie niepodległość.
Inscenizacja przeplatana była pięknymi kolędami. Pani Dyrektor podziękowała wykonawcom i złożyła wszystkim
świąteczne życzenia.
W  dniu 06.01.2015 r. o godz. 13.00
dzieci z naszej szkoły przedstawiły jasełka „Betlejem Polskie” dla mieszkańców Obidzy. Spektakl bardzo podobał
się widzom, którzy nagrodzili młodych
artystów gromkimi brawami i słodyczami ufundowanymi przez księdza proboszcza Jana Gwoździa i radną p. Marię
Słowik.
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Wszystkie Kolory Świata
w Szkole Podstawowej w Obidzy

0

3 lutego 2015 r. sala gimnastyczna
naszej szkoły zamieniła się w różnobarwną i międzynarodową arenę.
Tego dnia odbył się tu finał III edycji Programu organizowanego przez UNICEF –
Wszystkie Kolory Świata. Jego celem jest
kształtowanie u dzieci postawy tolerancji wobec innych narodów, ukazanie, że
pomaganie może być przyjemne, zebranie środków na zakup szczepionek dla
dzieci z Sudanu Południowego oraz motywowanie do podejmowania wspólnych
działań w rodzinach.
Sudan Południowy boryka się z problemem ubóstwa, wojen i chorób. Najbardziej cierpią tam dzieci, które z powodu
braku wody pitnej, głodu i tragicznych
warunków sanitarnych, zapadają na wiele chorób. Skutecznym ratunkiem w tej
sytuacji są szczepionki, mogące całkowicie uchronić dzieci przed chorobami. Ich koszt kształtuje się na poziomie
10-ciu złotych. Niestety, kwota ta jest
nieosiągalna dla przeciętnego dziecka
z Sudanu. Uczniowie naszej szkoły nie
chcieli pozostać obojętni na tragiczne losy swoich rówieśników z Afryki
i razem ze swoimi nauczycielami i rodzinami, postanowili włączyć się w tą, ratującą życie akcję.
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Realizację „Wszystkich Kolorów Świata” rozpoczęliśmy w październiku ubiegłego roku. Każda klasa wybrała kraj,
o którym uczniowie chcieli dowiedzieć
się czegoś więcej. Zbierali informacje na
temat jego kultury, geografii, zwyczajów. Następnym krokiem było wykonanie w klasach plakatów, prezentujących
zebrane informacje. Wszyscy uczniowie
pracowali z wielkim zaangażowaniem
i ochotą. Potem zostało wykonanie w rodzinach lalek, ubranie ich, zgodnie z kulturą wybranego kraju, nadanie im imienia i określenie upodobań. Efektem tej
pracy były cudowne, oryginalne i prawdziwe dzieła sztuki – szmaciane lalki.

Finał projektu zgromadził nie tylko
Rodziców, ale nawet całe rodziny naszych uczniów. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Przewodnicząca
oraz Radni Gminy Łącko. Goście wysłuchali prezentacji poszczególnych klas,
które przeniosły nas do Algierii, Liberii,
Zambii, Gabonu, Francji, Hiszpanii i Szkocji. Przy klasowych stoiskach mieli okazję degustować przekąski charakterystyczne dla danego kraju i zakupić nasze
lalki. Z całą odpowiedzialnością można
stwierdzić, że „rozeszły się one w mgnieniu oka”.
Dzień 3 lutego był u nas niezwykle
kolorowy, radosny i uroczysty zarazem.
Dzięki zaangażowaniu się
w Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wiele się dowiedzieliśmy o krajach z różnych stron świata, mieliśmy
okazję współpracować
w grupach i rodzinach,
osiągając wspaniałe efekty, do których zdecydowanie można zaliczyć zebranie
funduszy, które, wierzymy,
pomogą uratować życie ponad 130-stu dzieciom z Sudanu Południowego.
15

Gminny konkurs na najładniejszą kartkę
bożonarodzeniową

16

grudnia 2014 roku w Szkole
Podstawowej w Zabrzeży odbył
się już po raz czwarty Gminny
Konkurs na Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, organizowany przez pp.
Magdalenę Śliwińską i Danutę Kurzeję.
Konkurs dedykowany był do uczniów
klas I-III ze szkół podstawowych naszej
gminy.
Zadaniem uczniów było narysowanie kartki bożonarodzeniowej kredkami
ołówkowymi. Dzieci wykonywały prace
całkowicie samodzielnie. Dla wszystkich
małych artystów organizatorzy przygotowali materiały (blok, ołówki, kredki
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itp.),a prace były tworzone na miejscu,
podczas trwającego 90 minut konkursu.
Młodzi plastycy wyczarowali z kartki
papieru oraz kredek zachwycające, bożonarodzeniowe prace. Jury w składzie
– p. Małgorzata Gromala – kierownik
w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, p.
Jadwiga Jastrzębska – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, p. Krystyna Gałysa – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zabrzeży oraz p. Stanisław
Nowak – plastyk tutejszej szkoły, starało
się ocenić prace bardzo wnikliwie, biorąc
pod uwagę pomysłowość, oryginalność
autora i estetykę prac.

Najpiękniejsze prace zostały
uhonorowane miejscami:

I miejsce – Oliwia Jasiurkowska –
SP Łącko
II miejsce – Julia Szczepaniak –
SP Jazowsko, Alicja Zając – SP Zabrzeż
III miejsce – Eryk Kałużny – SP Kicznia,
Piotr Kwiatkowski – SP Kadcza,
Kamil Zasadni – SP Szczereż

Zdobywcy medalowych miejsc otrzymali cenne nagrody ufundowane przez
miejscowych sponsorów. Natomiast
wszyscy uczestnicy konkursu zostali
obdarowani dyplomami i upominkami.
Organizatorzy konkursu serdecznie
dziękują sponsorom imprezy za jej finansowe wsparcie.
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Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Zagorzynie

23

stycznia jak co roku w naszej
szkole, odbyła się wyjątkowa
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, na którą zaproszeni zostali Babcie i Dziadkowie uczniów klas
0 – III. Obecnością zaszczycił nas także
Wójt Gminy Łącko, Ksiądz Proboszcz i Panie Dyrektor.
Ku naszej uciesze szanowni goście
przybyli bardzo licznie (160 osób). Na
wstępie Pani Dyrektor – mgr Barbara
Legutko przywitała wszystkich ciepłymi
i serdecznymi słowami. Głos zabrał także
Wójt Gminy Łącko Pan Jan Dziedzina, któ-
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ry złożył Dziadkom serdeczne życzenia.
Następnie zaczęła się część artystyczna
przygotowana przez naszych uczniów;
były wierszyki, piosenki i piękny taniec
,,Małych Zagorzynian”. Wszyscy nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Część
artystyczna zakończyła się wręczeniem
Babciom i Dziadkom laurek oraz drobnych upominków wykonanych samodzielnie przez ich wnuczęta.
Po występach nasi wspaniali goście
zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez zaangażowane mamy. Babcie i Dziadkowie wspól-

nie z wnuczętami, rodzicami i obecnymi
nauczycielami bawili się doskonale.
Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze. Zaproszeni goście
opuszczali naszą szkołę z uśmiechem na
twarzy.
Dziękujemy wszystkim za życzliwe
przyjęcie naszego zaproszenia. Mamy
nadzieję na jeszcze niejedno równie serdeczne spotkanie.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
służyli nam pomocą, by ten szczególny
dzień na długo pozostał w pamięci, tych,
którym tak wiele w życiu zawdzięczamy.
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Drodzy Czytelnicy! Od obecnego numeru zapraszamy do lektury cyklu „Szkoła wokół nas”, w którym
pokazywać będziemy najciekawsze działania nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. św. Kingi
w Łącku. W tym wydaniu prezentujemy refleksje licealistów po wizycie w Zakładzie Karnym w Nowym
Sączu i niezwykłym spotkaniu z więziennymi aktorami. Informujemy również o osiągnięciach naszych
sportowców oraz lutowych egzaminach zawodowych.

Licealiści w „Teatrze za Kratami”
13 stycznia 2015 roku maturzyści z klasy III A (razem z opiekunami – paniami: M. Lechowicz, A. Haczek
i A. Skalską) wzięli udział w niezwykłej wycieczce – „odwiedzili” Zakład Karny w Nowym Sączu.

P

rzedsięwzięcie zostało podjęte
w ramach realizowanego w szkole
programu „Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa”. W  listopadzie w podobnym wyjeździe uczestniczyli również uczniowie klasy I B.
W czasie zorganizowanej w więzieniu profilaktycznej lekcji wychowawczej
młodzież zapoznała się z panującymi tam
warunkami życia, spotkała ze skazanymi i obejrzała przygotowany przez nich
spektakl teatralny „Emigranci” S. Mrożka, w reżyserii pana Janusza Michalika
– dyrektora nowosądeckiego MDK. Ten
ostatni punkt wizyty był szczególnie
cenny dla licealistów realizujących rozszerzony program nauczania języka polskiego. Pobyt „za kratami” i udział w niezwykłym spektaklu stał się okazją do ich
osobistych refleksji. Niektórzy mieli odwagę podzielić się nimi publicznie. Prezentujemy trzy wypowiedzi:
„Wtorkowy dzień przyniósł nam bardzo ciekawe i wartościowe doświadczenie. Przez kilka godzin przebywaliśmy
w miejscu, które normalnie każdy omijałby „szerokim łukiem”, bo przecież z więzieniem nikt nie chce mieć nic wspólnego.
Chyba że w takim wydaniu, jak miało to
miejsce w naszym przypadku.
Na początku pobytu w zakładzie karnym wysłuchaliśmy krótkiego wykładu,
w którym – za pomocą instruktażowych
filmów – zostały pokazane najczęstsze
wykroczenia ludzi młodych. Na ich przykładzie zobaczyliśmy konsekwencje nierozważnych czynów: życie skazanych „za
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kratami”, a także los ofiar takich incydentów – ludzi, którzy często nie odzyskują
pełnej sprawności. Prelekcja miała być
dla nas przestrogą, by w życiu kierować
sie rozsądkiem i odpowiedzialnością,
gdyż czasem jedna głupia decyzja czy
złe zachowanie, w błahej wydawać by się
mogło sytuacji, może spowodować zmarnowanie sobie (lub innym) kilku, a nawet
kilkunastu pięknych lat życia.
Następnie udaliśmy się do cel, gdzie
mogliśmy zobaczyć warunki życia więźniów. Krótko mówiąc nie jest to miejsce komfortowe… W pomieszczeniu nie
było praktycznie nic, oprócz ubikacji oraz
„malowideł” naściennych i czasopism
pornograficznych, dzięki którym więźniowie zapewne umilają sobie trudne, samotne dni w odosobnieniu…
Ostatnim i najważniejszym punktem
naszej wizyty było obejrzenie przedstawienia teatralnego pt. „Emigranci” –
powstałego na podstawie dramatu Sławomira Mrożka. Sztuka bardzo mi się
podobała, była zagrana z pasją i bardzo
emocjonalnie. Jestem pełen uznania dla
więźniów, którzy w tak krótkim czasie
i trudnych warunkach zdołali się znakomicie przygotować i zagrać niczym profesjonalni aktorzy.
Mimo że w więzieniu na pozór wszystko wydawało się być „wypełnione szczęściem”, myślę że wszyscy zdaliśmy sobie
sprawę, że była to tylko maska. Uśmiechy
skazanych, to że machali nam na pożegnanie, to tylko oznaki chwilowej radości
i zwykła reakcja na widok wesołych wy-

cieczkowiczów. Myślę, że tak naprawdę
uśmiech na ich twarzach pojawia się bardzo rzadko, zdecydowanie częściej gości
na nich grymas bólu, a ich serce wypełnia tęsknota za domem i najbliższymi…”
Seweryn Piksa

„K

iedy dowiedziałam się, że pojedziemy do zakładu karnego, aby
obejrzeć spektakl na podstawie
dramatu Sławomira Mrożka, byłam zaskoczona. Nigdy wcześniej nie słyszałam
o więziennych teatrach. Nawet nie przypuszczałam, że jacykolwiek więźniowie
zechcieliby wziąć udział w takich przedsięwzięciach (!) Zdziwienie zaczęło przeradzać się w ciekawość, a w mojej głowie
pojawiały się pytania dotyczące samego
przedstawienia, ale także więziennego
życia. Akurat przeczytałam poruszającą
powieść „Nasze szczęśliwe czasy”, której
akcja w większości rozgrywała się w zakładzie karnym. To jeszcze mocniej podsyciło moją ciekawość i z niecierpliwością oczekiwałam tego wyjazdu.
Obawiałam się, że podczas oglądania
sztuki wciąż będę myśleć, że przede mną
występują skazani. Jednak, wbrew wcześniejszym obawom, nawet przez chwilę
nie czułam bariery pomiędzy moją wolnością, a ich wyrokiem. Już od pierwszej
chwili wydawało mi się, że patrzę na
prawdziwych aktorów w kameralnym
teatrze.
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Gra aktorska więźniów z pewnością
nie może podlegać takiej samej ocenie,
jak w przypadku zawodowych aktorów i na to byłam przygotowana. Jednak muszę przyznać, że jako amatorzy poradzili sobie naprawdę dobrze.
Jeden moment przedstawienia zapadł
mi szczególnie w pamięci. Podczas monologu jednego z bohaterów (na temat
wolności) w oczach grającego go więźnia widać było łzy. Wtedy zrozumiałam,
że gra chociaż na chwilę dała skazańcom to, co odbiera im życie „za kratami”
– wolność. Było to swoiste uwolnienie
przez sztukę.
Bardzo się cieszę, że miałam okazję
wziąć udział w tym wyjeździe. Poruszyła mnie nie tylko treść dramatu. Niesamowite było również to, że to więźniowie – osoby powszechnie uznawane za
pozbawione wrażliwości – stworzyli teatr w takim miejscu (!) Z pewnością spojrzałam na nich z innej perspektywy – jak
na ludzi rozumiejących sztukę. Myślę, że
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wizyta w zakładzie karnym oraz spotkanie ze skazanymi wzbogaciło mnie o naprawdę istotne doświadczenie.”
Karolina Kucia

„W

chodząc do sali byłam zaskoczona scenografią, która prawie niczym nie różniła się od
tych widywanych w prawdziwych teatrach. Kolejne zdziwienie związane było
z aktorskimi umiejętnościami skazanych. Więzień, który wcielił się w postać
intelektualisty – AA grał jak prawdziwy
aktor. Z pewnością warsztaty teatralne,
które prowadzone są w nowosądeckim
więzieniu już od dwóch lat, pozwoliły mu
odkryć i rozwinąć ukryty talent. Zaskakująca była również ilość osób biorących
udział w spektaklu, gdyż Sławomir Mrożek w swoim dramacie wykreował tylko
dwóch bohaterów – AA i robotnika – XX.
Na scenie pojawił się jeszcze jeden męż-

czyzna (jak się później dowiedzieliśmy
XY) przywołujący wspomnienia drugiego z emigrantów.
Aktorzy, których mieliśmy okazję zobaczyć wykonali ciężką pracę. Po przedstawieniu mogliśmy chwilę z nimi porozmawiać. Dowiedzieliśmy się m.in., że
przygotowania i próby trwały kilka miesięcy – czyli mniej więcej tyle, ile w prawdziwym teatrze.
Bardzo podobała mi się więzienna interpretacja „Emigrantów”. Już po kilku
minutach spektaklu zapomniałam, gdzie
tak naprawdę się znajduję. Lekcja wychowawcza w nowosądeckim więzieniu pokazała, że warto tworzyć różne projekty
pozwalające osadzonym odkrywać swoje
zdolności i talenty. Efekty ich pracy są naprawdę pozytywnie zaskakujące.”
Katarzyna Garncarczyk

Refleksje maturzystów zebrała
Anna Skalska
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SPORTOWE SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
Wśród licznych osiągnięć łąckiej młodzieży ważne miejsce zajmują znaczące sukcesy sportowe.
Uczniowie Zespołu Szkół od kilku lat aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju zawodach i turniejach,
zdobywając czołowe lokaty, zarówno w konkurencjach drużynowych, jak i indywidualnych.

U

wieńczeniem ubiegłorocznych
sukcesów było zwycięstwo w rankingu szkół prowadzonych przez
powiat nowosądecki. Na rozwijanie sportowych pasji młodzieży znacząco wpłynęło oddanie do użytku wymarzonej hali
sportowej. Zajęcia odbywane w atrakcyjnych warunkach ujawniły wiele „ukrytych” uczniowskich talentów.
Zamiłowanie do czynnego uprawiania sportu przekazują wychowankom
nauczyciele, którzy sportowe pasje realizują również w życiu prywatnym. Są
nimi przede wszystkim – Agnieszka Haczek, Kinga Chowaniec i Stanisław Myjak. To dzięki ich zaangażowaniu również
w bieżącym roku uczniowie zdobywają
cenne sukcesy. Już we wrześniu reprezentanci szkoły zostali wicemistrzami
powiatu w piłce nożnej, a Seweryn Piksa – najlepszym bramkarzem turnieju.
Osiągnięcie swoich kolegów powtórzyły w październiku dziewczęta. Na zorganizowanych w Łącku halowych mistrzostwach szkół ponadgimnazjalnych zajęły
II miejsce wśród ośmiu zespołów. Dopiero w finale nieznacznie (1:0) przegrały
z uczennicami Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.
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Od lat czołowe miejsca w międzyszkolnej rywalizacji zdobywają również
łąccy pingpongiści. Na grudniowych mistrzostwach powiatu w drużynowym
tenisie stołowym w kategorii dziewcząt
bezkonkurencyjne okazały się uczenni-

ce ZS – Sylwia Kurnyta (II C) i Dominika
Marcisz (II F). Niewiele gorsi byli chłopcy
– Dawid Wąchała (I F) i Sebastian Śląski
(IV D), którzy zajęli II miejsce.
Otwarcie hali sportowej – jednej
z najbardziej nowoczesnych w powiecie
– sprzyja również promocji wsi. W Łącku odbywają się bowiem liczne imprezy i zawody sportowe. W przeprowadzeniu wielu z nich aktywnie uczestniczą
nauczyciele i uczniowie „od św. Kingi”,
współpracując z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Powiatu Nowosądeckiego. W obecnym roku Zespół Szkół był
współorganizatorem piętnastu imprez
rangi powiatowej, międzypowiatowej,
a nawet – mistrzostw Małopolski.
Jedną z nich był styczniowy turniej
szachowy dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zawody rozgrywane były w formie indywidualnej (osobno w grach dziewcząt
i chłopców) w trzech grupach wiekowych. W  kategorii szkół średnich najlepszą szachistką została Zuzia Lisiecka
(I C), a Artur Faron (III D) zajął miejsce III.
Na łąckiej hali 5 lutego odbyły się także mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej chłopców, w których wzięło udział
Wiadomości Łąckie Nr 1/2015

siedem szkół ponadgimnazjalnych. Najlepsi znów okazali się
uczniowie Zespołu Szkół gorąco dopingowani przez swoich kibiców. Reprezentanci ZS uzyskali także awans do zawodów rejonowych. Indywidualny sukces osiągnął Paweł Jasiurkowski
z klasy IV D, wybrany najlepszym uczestnikiem turnieju. Zwycięstwo w mistrzostwach powiatu było potwierdzeniem obecnej dominacji naszych siatkarzy, którzy kilka dni wcześniej (28
stycznia) zwyciężyli również w turnieju inaugurującym uroczyste obchody 70- lecia starosądeckiej siatkówki.
Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze kilka miesięcy.
Kalendarz sportowych imprez wciąż jest bardzo bogaty. Już
w marcu Zespół Szkół będzie współorganizatorem powiatowych mistrzostw w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. W innych prowadzonych przez powiat placówkach odbędą się również zawody w piłce nożnej, konkurencjach lekkoatletycznych
i biegach przełajowych. Można powiedzieć, że szykuje się sportowa wiosna. W rywalizacji aktywnie uczestniczyć będą nasi
uczniowie, dlatego wierzymy, że – podobnie jak w poprzednich
latach – także w tych dyscyplinach sięgną po znaczący sukcesy.
Anna Skalska

Dawid Adamczyk – Górski Mistrz Polski w kolarstwie
szosowym

W

śród uczniów Zespołu Szkół
im. św. Kingi znajdują się również tacy, którzy swoje sukcesy osiągają występując pod patronatem
znanych klubów sportowych. Jednym
z nich jest Dawid Adamczyk z klasy II zasadniczej szkoły zawodowej (gastronomicznej) – górski mistrz Polski juniorów
w kolarstwie szosowym. Mistrzowski
tytuł Dawid zdobył w sierpniu ubiegłego
roku podczas morderczego rajdu w Jeleniej Górze. Zwycięstwo kolarza „WLKS
Krakus” zostało docenione przez trenera
kadry, który powołał go na wrześniowe
mistrzostwa świata. Tak znaczący sukces zawodnik uzyskał zaledwie po czterech latach od rozpoczęcia treningu, co
potwierdza jego wyjątkowy talent.
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Pierwszym ważnym osiągnięciem pochodzącego z Tylmanowej – Dawida

był brązowy medal w mistrzostwach
Polski organizowanych rok wcześniej.
To właśnie on stał się silną motywacją do dalszej pracy. W maju 2014 roku
nasz Mistrz zdobył jeszcze trzecie miejsce w trzyetapowym wyścigu „Szlakami jury”. Widoczny był także na trasie
XI Memoriału im. Józefa Tropaczyńskiego – wygrał pierwszy etap, a w trzecim
zajął miejsce drugie; podobnie jak w klasyfikacji generalnej. Reprezentował również Polskę w wyścigach zagranicznych
– Grand Prix Rüebliland i Tour of Istria.
Dawidowi serdecznie gratulujemy
i życzymy, aby poszedł w ślady swoich
słynnych idoli – Rafała Majki i Alberto
Contadora.
AS
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Konfrontacje z teorią i praktyką w łąckim technikum
Pierwsze miesiące roku kalendarzowego 2015 w ZS im Św. Kingi, przyniosły uczniom klas III
technikum gastronomicznego i budowlanego, możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności.

J

uż 8 stycznia na terenie szkoły, która ma status ośrodka egzaminacyjnego, odbyły się egzaminy teoretyczne
(60 min. w formie testu) potwierdzające kwalifikacje zawodowe, natomiast
od 2 do 13 lutego 40 uczniów zmagało
się z praktyczną częścią (chłopcy z IIID
i III E – klasa budowlana – 210 min., III
C – kucharza 120 min.) tego sprawdzianu ocenianego przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną.
Młodzież bardzo poważnie potraktowała tę formę kontroli swoich zawodowych możliwości. Szczególnie część
druga mobilizowała: należało wykonać
konkretne działanie w praktyce, mając
do wykorzystania surowce, materiały
i narzędzia. To wszystko pod czujnym
okiem komisji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, młodzi budowlańcy zdawać muszą w trzech częściach: styczeń-luty, maj 2015, styczeń
2016, a uczniowie technikum gastronomicznego w dwóch (styczeń-luty 2015

i luty 2016). Wszystkie, pozytywnie zaliczone kwalifikacje stają się dla młodzieży gwarancją otrzymania po ukończeniu szkoły średniej tytułu technika
budownictwa, technika żywienia i usług
gastronomicznych. Zważywszy na to,
że w cenie dzisiaj są kierunki specjalizujące się w przygotowaniu uczniów
i studentów do wykonywania profesji
ścisłych i technicznych, posiadanie takich umiejętności, udokumentowanych
przez OKE, staje się przepustką do znalezienia pracy w zawodzie.
Jedna z uczennic III C Ewelina GROMALA już po pierwszej części kwalifikacji dzieliła się swoimi wrażeniami. Zapytana o to, jakie umiejętności
sprawdza teoretyczna części egzaminu i jakie cechy osobowości powinna
posiadać osoba, która chce realizować
się w branży gastronomicznej, odpowiedziała: „Wydaje mi się, że przede
wszystkim nasze możliwości kulinarne, oszczędność surowców. Pomysło-

wość jeśli chodzi o podanie potraw, ale
także estetyka wykonania i podania
potrawy. A właściwości, które powinny
wyróżniać ucznia technikum żywienia
to zdecydowanie pewność siebie, odpowiedzialność, cierpliwość. Ważne
jest też, żeby nie zrażać się porażkami,
ale dążyć do celu. Dobrze jest też umieć
pracować w zespole”.
Wyniki pierwszej kwalifikacji Okręgowa Komisja Egzaminacyjna poda
w marcu. Trzecioklasistom ze Św. Kingi
pozostaje czekać i uczyć się do kolejnych
części sprawdzianu. Są dobrej myśli, bo
jak sami mówią: „Przygotowanie do egzaminu było na wysokim poziomie. Nauczyciele od przedmiotów zawodowych
dużo od nas wymagali. Poświęcili nam
wolny czas. Mobilizowali do pracy. Tak
że jeśli zdamy, to 50% sukcesu jest zasługą pań, które z nami przez te lata
pracowały.”
Anna Brodowska

Franku, za wszystko – dziękujemy
„Byli chłopcy, byli, ale się mineli,
I my się miniemy po malućkiej kwili”.
				
Sabała

Bronek z Obidzy Kozieński
Góry bezludne

Umówimy się w górach bezludnych
sam na sam, kiedy jeszcze śpią ptaki,
kiedy jeszcze się słońce nie budzi,
rosa mocno przytula do trawy.

Ja podejdę jak można najwyżej,
Ty się zniżysz do granic człowieka.
Nie będziemy rozmawiać o wierze,
nie będziemy spowiadać się z grzechów.

27 stycznia dotarła do nas niezwykle smutna informacja… W wieku 48 lat
po walce z wyniszczającą chorobą odszedł od nas do Wieczności Franciszek
Pogwizd z Zabrzeży. Wieloletni tancerz Górali Łąckich, ostatnio w roli starosty. Swoje umiłowanie do folkloru przekazał Żonie, Córkom, Synowi Błażejowi, który od kilku lat prymował w kapeli przygrywającej zespołowi...

Zostanie w naszej pamięci jako uśmiechnięty i życzliwy Człowiek, zawsze
chętny do pomocy…
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Wybierając te góry bezludne
nie schodzimy się tam, by marudzić.
Spotykamy się po to, by ujrzeć
jak nasz świat dziś na nowo się budzi.

Wygadani już dawno o wszystkim
rozchodzimy się zawsze w milczeniu.
On zostaje czas jakiś i świeci,
kiedy schodząc pogrążam się w cieniu.
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Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
– koło nr 5 w Łącku

R

ok 2014 r. dla członków łąckiego
koła był bardzo aktywny. W czerwcu Zarząd zorganizował wycieczkę
do kopalni soli w Bochni, gdzie była możliwość jej zwiedzania, a następnie odbył
się wieczorek gościnny ze śpiewaniem
piosenek ludowych.
W lipcu miała miejsce dwudniowa wycieczka do Wrocławia, zwiedzanie Panoramy Racławickiej oraz Ogrodu Chińskiego z przeróżnymi krzewami i kwiatami,
jak również zwiedzanie samego miasta
i jego zabytków.
W sierpniu odbyła się pielgrzymka do
Kalwarii Zebrzydowskiej na „zaśnięcie
Matki Boskiej”. Tam odprawiliśmy dróżki
z prośbą o zdrowie dla członków naszego koła. We wrześniu kilka osób uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym do
domu sanatoryjnego „Proton”.
W listopadzie odbyło się pożegnanie
lata oraz zakończenie sezonu wycieczkowego w Restauracji pod Jabłonią, tam
odbyła się również zabawa taneczna. Serdecznie dziękujemy Pani Kierownik i miłej obsłudze.
W dniu 22 stycznia 2015 r. zorganizowany został opłatek, w którym uczestniczyło 110 osób oraz zaproszeni goście –
p. wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, ksiądz
prałat Józef Trzópek, pani dyrektor Łąckiego Banku Spółdzielczego Lidia Bober,
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

były wójt Franciszek Młynarczyk, prezes
Powiatowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Sączu Stanisław Mężyk. Atmosfera była bardzo
miła, połamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia, śpiewali kolędy.
Po uroczystości opłatkowej rozpoczęła
się zabawa, do której przygrywała orkiestra z Maszkowic. Tutaj również dziękujemy Pani Kierownik Restauracji pod Ja-

błonią za udostępnienie nieodpłatne sali
i obsługę.
Pragniemy powiadomić, że trwają zapisy na dwudniową pielgrzymkę do Lichenia w dn. 30-31.05.2015 Koszt wycieczki to 130 zł od osoby, w tym nocleg,
obiadokolacja i śniadanie.
Stefan Kozik
Przewodniczący Koła nr 5 w Łącku
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BUDO BUSHI 2014 – INFORMACJA
W dniu 6 grudnia 2014 r. w hali widowiskowo-sportowej w Łącku odbyło się Międzynarodowe
Szkolenie i Międzynarodowa Budo Gala z kolejną edycją Budo Bushi Hall of Fame 2014.

D

o Łącka na zaproszenie Stanisława
Majchrzaka przybyli szefowie
wielu międzynarodowych organizacji sztuk walki oraz krajowych. Było
wielu przedstawicieli służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby
Więziennej i innych służb mundurowych
– ochrony.
Nadmienię, iż byli szkoleniowcy
i funkcjonariusze specjalnych służb
z wysokimi stopniami wtajemniczenia
w sztukach walki i wysokimi stopniami resortowymi, w tym również główni wykładowcy i szkoleniowcy z Akademii Policji.
Do Łącka na BUDO BUSHI 2014 przybyli przedstawiciele: Niemiec (7-osobowa grupa Mistrzów – każdy jest szefem
organizacji sztuk walki, a wśród nich
był Mistrz i oficer – szef wyszkolenia
niemieckiej policji, był były funkcjonariusz i główny szkoleniowiec niemieckiej AT, pracujący dla jednej z najlepszych
jednostek AT w Niemczech i w Europie –
24

twórca systemu ATS oraz legenda Prezydent organizacji MAA-I – Bernd Hoehle.
Jego organizacja ma w swoich strukturach ponad 120 reprezentantów krajowych), Anglii (mistrzowie pracujący
w ochronie bardzo ważnych osobistości
w Londynie i Izraelu), Irlandii, Szwecji,
Słowacji, Czech, Serbii, Czarnogóry, Francji (był instruktor – były żołnierz Legii
Cudzoziemskiej).
Z  Polski zaś byli czołowi Mistrzowie i eksperci sztuk walki i systemów
obronnych.
Treningi przeprowadzane były na
wysokim poziomie szkoleniowym, dużo
rozmaitych systemów i sztuk walki. Każdy uczestnik mógł zobaczyć i uczyć się
z pierwszej ręki. Treningi – lekcjew podziale na cztery grupy, trwały po 40 min
i zmiana instruktora. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy certyfikat udziału podpisany przez mistrzów , pamiątkowy plakat z foto mistrzami i pamiątkowy medal.

Mistrzów i posiadaczy stopni Mistrzowskich było 67 – w tym 7 z 10 DANEM i wysokie stopnie - 9, 8, 7 Dan i inne.
W drugiej części miały miejsce pokazy sztuk walki i kolejna edycja Budo Bushi Hall Of Fame 2014 oraz Awards Gala
– nagrody dla najbardziej zasłużonych
w sztukach walki (złote, srebrne i brązowe ) jak również Hall of Fame – Galeria
sław – organizacji IMAA-BB, ISDA.
Odbyły się również pokazy technik
walk w wykonaniu Mistrzów Świata,
Europy oraz bicie rekordu w rozbiciu
twardych przedmiotów (18 pustaków –
grubości 5 cm). W tym ostatnim padł rekord i zdobycie tytułu i pasa Budo Bushi
2014 w rozbiciach – organizacji IMAA-BB i ISDA .
(IMAA-BB – International Martial Arts
Association – Budo Bushi, ISDA – International Self Defense Association).
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Mistrzostwa powiatu nowosądeckiego w szachach
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazajalnych

W

środę 14 stycznia 2015r. na
Hali Widowiskowo-Sportowej
w Łącku odbył się Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięło udział ok
70 uczestników, co świadczy o tym, iż
dzieciom i młodzieży znane są zasady
i reguły tej królewskiej gry. Imprezę

Najwyższe lokaty:

uhonorowali swą obecnością dyrektor
Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
- Zbigniew Czepelak, z-ca przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Powiatu
Nowosądeckiego- Marian Kuczaj, dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku - Adam Bigos, wicedyrektor Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku Anna

SZKOŁA PODSTAWOWA – chłopcy
1
SZAROTA JAKUB
2
HOPEK ŁUKASZ
3
MIKOŁAJCZYK MIŁOSZ
4
RAMS JAKUB
5
TOKARCZYK ARKADIUSZ
6
MAŚLANKA TOMASZ

SP w Wielogłowach
SP w Trzetrzewinie
SP w Łącku
SP w Kamionce Wielkiej
SP w Barcicach
SP w Barcicach

GIMNAZJUM – chłopcy
1
SZAROTA MIŁOSZ
2
TOKARZ ROBERT
3
MAŚLANKA KAMIL

Gimnazjum w Wielogłowach
Gimnazjum w Łącku
Gimnazjum w Krynicy Zdrój
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Syktus. Po uroczystym otwarciu zawodów, dzieci i młodzież przystąpiła do
rywalizacji sportowej przy szachownicach z podziałem na kategorie dziewcząt
i chłopców z uwzględnieniem typu reprezentowanej szkoły. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund, w tempie 15 minut na partię
dla zawodnika.

Zuzanna Lisiecka z Zespołu Szkół im. św. Kingi
w Łącku – po prawej
Wiadomości Łąckie Nr 1/2015

4
5
6

KUNICKI DAWID
SZYMON MIREK
GOLONKA MATEUSZ

Gimnazjum w Zagorzynie
Gimnazjum w Chełmcu
Gimnazjum w Krynicy Zdrój

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE – chłopcy
1
ROLA KAROL
LO w Grybowie
2
WIDEŁ SZYMON
LO w Grybowie
3
FARON ARTUR
ZS im Św. Kingi w Łącku
4
BOCZNIEWICZ KRYSTIAN
ZSP w Krynicy Zdrój
5
STUS JAROSŁAW
ZSP w Krynicy Zdrój
6
KUCHARSKI SZYMON
ZS im Św. Kingi w Łącku
SZKOŁA PODSTAWOWA – dziewczęta
1
PIÓRO EMILIA
SP nr2 w Krynicy Zdrój
2
LISIECKA GABRIELA
SP w Łącku
3
TOKARCZYK NATALIA
SP w Zagorzynie
4
WĄCHAŁA KAROLINA
SP w Zagorzynie
GIMNAZJUM – dziewczęta
1
HAJDUK KATARZYNA
2
PYRDOŁ MARTA
3
CIERACIEW GABRIELA
4
KUBSIK ANETA
5
WĄCHAŁA BEATA

Gimnazjum w Krynicy Zdrój
Gimnazjum w Łącku
Gimnazjum w Krynicy Zdrój
Gimnazjum w Krynicy Zdrój
Gimnazjum w Zagorzynie

SZKOŁA PONADGIMNZJALNA – dziewczęta
1
LISIECKA ZUZANNA
ZS im Św. Kingi w Łącku
2
SOWA ALEKSANDRA
ZSP w Krynicy Zdrój

W turnieju udział wzięły szkoły: SP
w Barcicach (opieka Marta Myślak), SP
w Trzetrzewinie (op. Jarosław Habela),
ZS w Wielogłowach ( op. Katarzyna Szarota), SP nr 2 w Krynicy Zdrój, ZS nr 2
w Kamionce Wielkiej (op. Józef Rams),
ZSG w Zagorzynie (op. Marta Chlipała),
ZSG w Łącku (op. Witold Majerski, Ewa
Sobczyk), SP w Jazowsku (op. Janina
Owsianka), ZS w Chełmcu (op. Dariusz
Ruchała ), Gimnazjum w Krynicy (op. Jan
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Pióro), Gimnazjum w Rytrze ( op. Małgorzata Małachowska), LO w Grybowie ( op.
Katarzyna Koszyk – Niepsuj), ZS Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, ZS im Św.
Kingi w Łącku (op. Stanisław Myjak), ZS
Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju
(op. Krystyna Żelasko)

Za sprawną organizację, sędziowanie
i przeprowadzenie zawodów odpowiedzialni byli: Marek Mirek (koordynator

z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Nowosądeckiego), Stanisław
Myjak (nauczyciel wych-fiz Zespołu Szkół
im. św. Kingi w Łącku), Witold Majerski
i Ewa Sobczyk (nauczyciele wych-fiz Zespołu Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku)
oraz Jan Mrówka i Andrzej Majerski .
Wszystkim uczniom, nauczycielom
oraz dyrektorom szkół dziękujemy za
przyczynienie się do rozwijania tej królewskiej gry w naszym regionie.
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Otwarty Turniej
Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy
Łącko
W  sobotę 14 lutego w godzinach popołudniowych w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Łącku odbył się Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Łącko.

D

o rywalizacji przystąpiło 79 zawodników w 6 kategoriach. Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonał
Pan Jan Dziedzina–Wójt Gminy Łącko, który życzył
zawodnikom przede wszystkim wspaniałej sportowej
rywalizacji, dobrej zabawy oraz sukcesów w rozgrywkach turniejowych. Zawody sędziowali Witold Majerski,
Jan Mrówka i Krzysztof Duda. Fundatorami nagród postaci pucharów, dyplomów i statuetek byli: Urząd Gminy
w Łącku, GOK w Łącku, Zespołu Szkół im. Św. Kingi oraz
Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku. Dodatkowo Wójt
Gminy ufundował nagrodę dla najstarszego i najmłodszego zawodnika turnieju.
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Wyniki Otwartego Turnieju
Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Łącko 14.02.2015r.

Dzieci rocznik 2006 i młodsi

1m. Arkadiusz Hamiga
2m. Błażej Krupa
3m. Łukasz Myjak
4m. Piotr Mrówka
Dziewczęta szkoły podstawowe

1m. Emilia Rusnarczyk
2m. Natalia Faron
3m. Klaudia Rams
4m. Aneta Plechta
5m. Dorota Kurnyta
6m. Aneta Kurzeja
Chłopcy szkoły podstawowe

1m. Krystian Duda
2m. Antoni Faron
3m. Dawid Mrówka
4m. Adam Sajdak
5m. Michał Dziedzina
6m. Grzegorz Duda
Chłopcy gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalne

1m. Dawid Wąchała
2m. Łukasz Kozyra
3m. Dariusz Magdziarczyk
4m. Kamil Masiarz
5m. Kamil Duda
6m. Marek Gromala
Kobiety

1m. Dominika Marcisz
2m. Sylwia Kurnyta
3m. Jolanta Rusin
4m. Marta Wąchała
5m. Monika Leszko
6m. Magdalena Mrówka
Mężczyźni

1m. Damian Mrówka
2m. Kamil Zabłocki
3m. Witold Majerski
4m. Bogdan Miśtak
5m. Daniel Zabłocki
6m. Dawid Urbanowicz

Najstarszy zawodnik: Wiesław Jezioro
Najmłodszy zawodnik: Piotr Mrówka
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Turniej Piłki Halowej MDP Gminy Łącko

W

sobotę 14 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku
odbył się coroczny Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Wójta Gminy Łącko, którego organizatorem był Zarząd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łącku. Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn z terenu naszej gminy. Rozgrywki dostarczyły
wielu emocji zarówno zawodnikom jak
i licznie zgromadzonym kibicom. Druży-

30

ny prezentowały bardzo wysoki poziom,
o końcowej klasyfikacji i zajęciu pierwszego miejsca przez MDP w Woli Kosnowej zdecydowała większa ilość strzelonych bramek. Rozgrywki przebiegły
w sportowej atmosferze, zgodnie z zasadami „Fair Play”. Mecze bardzo sprawnie sędziowali Panowie; Jan Dziedzina,
Jan Mrówka, Marian Tokarczyk oraz Wiesław Jezioro. Fundatorami nagród w Turnieju był Urząd Gminy Łącko oraz ZOG
ZOSP w Łącku.

Wyniki Turnieju Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
o Puchar Wójta Gminy Łącko

1 miejsce MDP Wola Kosnowa
2 miejsce MDP Zabrzeż
3 miejsce MDP Czerniec
4 miejsce MDP Zagorzyn
5 miejsce MDP Jazowsko
6 miejsce MDP Obidza
7 miejsce MDP Maszkowice
8 miejsce MDP Łącko i MDP Kadcza
9 miejsce MDP Czarny Potok
Najlepszy Zawodnik: Paweł Mąka – MDP
Wola Kosnowa
Najlepszy Bramkarz: Konrad Skut – MDP
Maszkowice
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NIE ZNASZ, NIE OTWIERAJ
Apeluje i ostrzega redaktor Michał Fajbusiewicz,
twórca MAGAZYNU KRYMINALNEGO 997

W

czwartej edycji spotkań w ramach społecznej akcji edukacyjnej zainicjowanej przez TAURON POLSKA ENERGIA redaktor Michał
Fajbusiewicz odwiedził 10 miast w Polsce. W miastach tych, wśród których znalazł się też Nowy Sącz, odbył cykl spotkań
informacyjnych na temat bezpieczeństwa osób starszych, aby osobiście
ostrzec ich przed oszustami. To seniorzy najczęściej padają ofiarami oszustw
i kradzieży. Osoby starsze są ufne, najmniej odporne na reklamę i na nie zawsze uczciwe promocje. Oszuści, różnego typu akwizytorzy, czy też sprzedawcy
– domokrążcy stosują różne metody wyłudzania. Podszywają się najczęściej pod
wnuczka, czy kogoś z bliskiej rodziny se-

h ni
Uśmiec

j s ię

niora, który uległ wypadkowi i prosi
o pomoc finansową. Czasem proponują
darmową wycieczkę lub unijne dotacje,
czy też proszą o pieniądze na chore dziecko. Pukają do drzwi, telefonują podając
się za przedstawicieli firm sprzedających
np. energię elektryczną po dużo niższych
cenach, oferują różne podarki przy zakupach /przedstawiciele Tauronu nie odwiedzają klientów w domu/.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa osób
starszych Michał Fajbusiewicz ostrzega:

PAMIĘTAJ !!!

• 	NIE ZNASZ, NIE OTWIERAJ – nie
wpuszczaj do domu nieznajomych

• 	NIE DAJ SIĘ WCIĄGAĆ W ROZMOWĘ
– nie przepraszaj, nie usprawiedliwiaj
się, nie krytykuj
• STANOWCZO I WYRAŹNIE POWIEDZ –
dziękuję, nie skorzystam, do widzenia
• 	NIE PODPISUJ ŻADNYCH UMÓW,
KTÓRYCH NIE ROZUMIESZ – masz
prawo odstąpić od umowy podpisanej w domu w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
• 	W razie potrzeby zwróć się do Rzecznika Praw Konsumenta – Powiatowy
Rzecznik Konsumentów Janusz Bieniek, Starostwo Powiatowe w Nowym
Sączu, tel. 18 41-41-624, 18 41-41-600
wew. 624.
Rozalia Kulasik

Na wesoło
Co robi zamarznięta woda na chodniku?
Wyprowadza ludzi z równowagi!

Przed egzaminem student pyta studenta:
– Powtarzałeś coś?
– Ta.
– A co?
– Będzie dobrze, będzie dobrze!
Baca stanął przed sądem.
Sędzia pyta: –
– Czy to wy zabiliście swojego sąsiada?
– Tak
– A czym zabiliście?
– Gazetą
– A co było w tej gazecie?
– Nie wiem nie czytałem.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

23. Finał WOŚP w Łącku

Ferie z GOKiem

Wystawa prac Józefa Tokarza /rzeźba/ z Jazowska i Leszka Stanisza /malarstwo/ z Zabrzeży
hala widowiskowo-sportowa w Łącku

