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Bronek z oBidzy kozieński

Z mchu i paproci

Poranione przez światło opuchnięte oczy
odświeżę babim latem, wysuszę na wietrze,
zaczekam aż sierp ostry wiszący nad ślepcem
nie przetnie zaplecionych jaskrawych warkoczy.

z mchu mi wyrosły nogi, z paproci mam ręce,
zaczynam wolno wrastać w ziemię nad strumieniem,
choć myślę, czyli jestem. To nie wiem kto cieniem,
kto się pochyla nad kim, kogo mniej, czy więcej.

Wsłuchuję się w dwa światy nie płosząc ciemności
(w niej jest o wiele łatwiej ustawiać granice)
Czuję jak babie lato owija mnie w półsen,
a gdzieś za mną się splata świat ludzki i boski.

otarłem się o słońce, wykąpałem w rosie.
Gdyby nie sierp pod ręką pewnie bym odpłynął
jak nić babiego lata w świat iluzoryczny,
kajakiem z mchu miękkiego lub łódką z paproci.

GazeTa samorządoWa Gminy ŁąCko Nr 2/2015



2 Wiadomości Łąckie Nr 2/2015



Po południu w piątek na dunajcu 
rozpoczęły się zawody Wędkar-
skie o Puchar Wójta Gminy Łąc-

ko. Udział w nich wzięło 12 zawodni-
ków, a zwycięzcą został roman Gromala 
z Łącka, który na muchę złowił 47 cm 
klenia. o 20. zaś, na torze kajakowym 
w Wietrznicach, odbył się niezwykle wi-
dowiskowy pokaz ratownictwa wodnego 
z udziałem instytutu ratownictwa, Poli-
cji i straży Pożarnej.  

sobotnie przedpołudnie upłynęło pod 
znakiem sportowych zmagań. na sta-
dionie sportowym orlik wystartował 
iV Bieg Górski kwitnącej Jabłoni. Udział 
w nim wzięło 111 zawodników, którzy 
do pokonania mieli ponad 6,6 km. Jako 
pierwszy na metę przybiegł Tomasz ogo-
rzały (25:32), drugi był robert Faron 
(25:50), a trzeci Grzegorz Czyż (26:05). 
Wśród pań najlepsza okazała się ange-
lika Brończyk (33:32), druga była Wio-
letta Handzel (35:45), zaś trzecia monika 
dziedzic (36:29). najlepszym zawodni-
kiem z Gminy Łącko był konrad Piksa 
z Czerńca. Po ceremonii wręczenia pu-
charów i nagród oraz losowaniu upomin-
ków wśród uczestników biegu na kom-
pleksie orlik rozpoczął się rodzinny 
Festyn rekreacyjno-sportowy z liczny-
mi konkurencjami o charakterze spor-
towym, zaś po jego zakończeniu Turniej 
Piłki nożnej oldbojów. równolegle w re-
mizie osP rozpoczęła się konferencja sa-
downicza oraz Walne zgromadzenie To-
warzystwa miłośników ziemi Łąckiej 
w restauracji oberża.

Wieczorem zaś w amfiteatrze na Je-
żowej rozbrzmiewały lachowskie pie-
śni w nowoczesnych, ciekawych aranża-
cjach. stało się to za sprawą Lachersów, 
którzy do znanego fanom repertuaru 
dorzucili jeszcze kilka najnowszych au-
torskich utworów. Licznie zgromadzona 
publiczność wyprosiła na finalistach pro-
gramu „must be the music” kilkukrotny 
bis. sobotnie świętowanie zakończyła za-
bawa taneczna z zespołem Citak Band. 

niedzielne obchody już tradycyjnie 
rozpoczęły się mszą Św. odprawioną 
w kościele parafialnym w Łącku, a na-
stępnie wszyscy w korowodzie prowa-
dzonym przez banderię konną powędro-
wali do amfiteatru na Jeżowej. Wśród 
gości znaleźli się parlamentarzyści – 
anna Paluch, Piotr naimski, Wiesław 
Janczyk, arkadiusz mularczyk, andrzej 
romanek, marian Cycoń, andrzej Czer-
wiński, andrzej Gut-mostowy, senator 
stanisław kogut, Wojewoda małopolski 
Jerzy miller, radny Województwa mało-
polskiego stanisław Pasoń, starosta no-
wosądecki marek Pławiak, kierownik 
delegatury małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w nowym sączu małgorzata 
mordarska-duda oraz wiele innych zna-
mienitych osób reprezentujących różne 
instytucje i urzędy. Wójt Gminy Łącko Jan 
dziedzina przywitał wszystkich gości, 
a na znak otwarcia imprezy w niebo po-
frunęły gołębie. Potem na scenie nastąpi-
ło podziękowanie Wojewodzie małopol-
skiemu Jerzemu millerowi za pomoc przy 
budowie mostu na dunajcu w kadczy, 
który umożliwił dojazd mieszkańcom 
Łazów Brzyńskich. Wójt Jan dziedzina 
poprosił na scenę swoich poprzedni-
ków; Franciszka młynarczyka i Janusza 
klaga, aby wspólnie dokonali podzięko-
wania. następnie rozpoczęły się wystę-
py w ramach bloku regionalnego. Jako 
pierwsza zaprezentowała się orkiestra 
dęta im. Tadeusza moryto z Łącka (dyr. 
dr stanisław strączek), a potem w kolej-
ności zespoły regionalne: mali zagorzy-
nianie (op. krystyna rucińska), małe Łąc-
ko (op. krzysztof krzywdziński, antoni 
Plechta), Czarny Potoczek (op. marta Ce-
dzidło, mirosław Hejmej), mali maszko-
wianie (op. Beata Wąchała, Joanna koza), 
kapela Fiyrloki (op. Leszek moryto), nu-
cicki z ochotnicy dolnej (op. magdalena 
i Leszek szewczyk), Górale Łąccy (kier. 
Piotr Gromala) i kapela kuźnicka.

W popołudniowej części zaprezento-
wał się kabaret kaŁamasz, czyli połączo-

ne siły dawnego kabaretu „długi” oraz 
popularnych aktorów z serialu ranczo. 
zabawne skecze i piosenki przypadły 
na pewno do gustu publiczności. Potem 
wystąpił mateusz ziółko z zespołem. Ten 
niezwykle zdolny piosenkarz zaprezen-
tował w trakcie swojego koncertu naj-
popularniejsze utwory legendarnej gru-
py Queen. niedzielny wieczór należał 
jednak niewątpliwie do mroza. Laureat 
licznych nagród muzycznych, mający na 
swoim koncie takie hity jak: Miliony mo-
net, Nic do stracenia czy Bo jak nie my, to 
kto rozgrzał niemal do czerwoności licz-
nie zgromadzoną w amfiteatrze publicz-
ność, która zachwycona, śpiewała wraz 
z nim jego największe przeboje.  na za-
kończenie wieczoru do zabawy tanecznej 
przygrywała kapela Braci rompalskich.

imprezie, jak co roku, towarzyszy-
ły liczne stoiska wystawowe, gastrono-
miczne, w tym stoisko Województwa 
małopolskiego w ramach kampanii „za-
smakuj w małopolsce” oraz wesołe mia-
steczko i choć impreza przeszła już do 
historii to z całą pewnością można ją 
zaliczyć do udanych, gdyż urozmaicony 
program zgromadził nie tylko mieszkań-
ców gminy, ale i turystów spragnionych 
zabawy.  

Sponsorzy Święta Kwitnącej Jabłoni:
Łącki Bank spółdzielczy – Łącko 
restauracja pod Jabłonią – Józef Fran-
czyk – Łącko
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
stefar – Czerniec
rozlewnia Wody mineralnej Galicjanka 
– Powroźnik 
Tłocznia maurer – zarzecze
owoc Łącki – Łącko
karczma u klagów, oberża – Łącko
Pieniński Bank spółdzielczy 
– krościenko
Partner imprezy: Wojwództwo 
małopolskie

zdj. Kamil Korona

Święto Kwitnącej Jabłoni 2015
kolejne Święto kwitnącej Jabłoni już za nami. i choć trzy dni wspólnego 
świętowania minęły bardzo szybko, to pozostaną po nich na pewno miłe 
wspomnienia.
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Okazją do spotkania stały się ob-
chody Powiatowego dnia Bibliote-
karza współorgani-

zowane przez Powiatową 
i miejsko-Gminną Bibliote-
kę Publiczną w starym są-
czu i Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Łącku.

Coroczne święto biblio-
tekarzy, służące popula-
ryzacji książki i bibliotek 
w społeczeństwie,  obcho-
dzone jest w tygodniu bi-
bliotek między 8 a 15 maja. 
Jest ono okazją do wyróż-
nienia osób obchodzących 
jubileusz pracy zawodowej, 
czy też wyróżniających się 
w sposób szczególny w pracy biblioteka-
rza. W tym roku stało się ono również 
okazją do otwarcia nowej siedziby Gmin-

nej Biblioteki Publicznej, którą przenie-
siono do Hali Widowiskowo-sportowej 

w Łącku. Biblioteka zyska-
ła większe pomieszczenie 
oraz kącik dla dzieci i miej-
sce do przeprowadzania 
spotkań czytelniczych.

konferencję uświet-
nił wykład dr anny mle-
kodaj nt. „Piśmiennictwa 
gwarowego jako istotne-
go składnika dziedzictwa 
kulturowego regionu” oraz 
występy szkolnego zespo-
łu regionalnego małe Łąc-
ko oraz kapeli pod kie-
rownictwem antoniego 
Plechty, gadki gwarowe 

w wykonaniu uczniów zespołu szkol-
no-Gimnazjalnego w zagorzynie, a tak-
że koncert kapeli Ciupaga.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Łącku
14 maja 2015 r. na ziemię Łącką przybyli bibliotekarze z całego powiatu nowosądeckiego, 
przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w krakowie 
i stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dyrektorzy jednostek, radni i inni znakomici goście.
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spotkanie to odbyło się w ramach 
akcji pt. „z książką na walizkach” 
iV małopolskie spotkania pisarzy 

z młodymi czytelnikami. Hasło tego rocz-
nego spotkania to - wojny dorosłych- hi-
storie dzieci. Po raz kolejny dzieci mo-
gły spotkać pisarzy swoich ulubionych 
książek.

do biblioteki zawitały dzieci klas 
trzecich ze szkoły Podstawowej w kicz-
ni oraz z zespołu szkolno-Gimnazjal-
nego w Łącku. nasz gość opowiedział 
nam o tym jak zaczęła się jej przygoda 
z pisaniem książek dla dzieci. odczy-
tała fragmenty swoich książek, przed-
stawiając bohaterów poszczególnych 
książek. dzieci bardzo chętnie słucha-
ły, a także z ochotą wzięły udział w za-

bawie językowej przygotowanej przez 
Panią małgorzatę. Po spotkaniu można 
było kupić książki oraz dostać autograf 
od naszego gościa a także zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie.  Wszystko co do-
bre szybko się kończy, mamy nadzieję 
że kolejne spotkania również będą bar-
dzo owocne.  

książki autorstwa Pani małgorzaty 
strękowskiej-zaremby:

• Liski rudaski
• kłopoty z alfabetem,
• abecelki i duch Bursztynowego domu
• Filipek i rodzina
• Filipek i szkoła
• okropny maciuś

W dniu 18.05.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku przeniosła 
swoją siedzibę z budynku Urzędu Gminy do Hali widowiskowo-sporto-
wej w Łącku. zapraszamy.

Godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku:
Poniedziałek 8:00-15:00  
Wtorek 11:00-18:00 
Środa 8:00-15:00
Czwartek 9:00-16:00  
Piątek 9:00-16:00

„Z książka na walizkach”

Nowa siedziba Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Łącku

29 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku miało miejsce spotkanie autorskie z małgorzatą 
strękowską-zarembą, autorką wielu książek dla dzieci. 
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To spektakl, którego scenariusz oparty 
jest na dwóch książkach: „mały książę” 
antoine de saint-exupery i „alchemik” 
Paula Coelho, mówiący o sile miłości 

i przyjaźni oraz o poszukiwaniu wła-
snej drogi w życiu. W spektaklu wystą-
piły: ewelina kutwa, Patrycja adamczyk, 
Wioleta Piksa, Barbara Piksa, oliwia Po-

gwizd, agnieszka kurzeja i aleksandra 
Walkosz.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się w 25 marca w starostwie Powiato-
wym w nowym sączu. starosta marek 
Pławiak pogratulował osiągnięć i wraz 
z wicestarostą antonim koszykiem 
i członkiem zarządu marianem rybą, 
wręczył dyplomy i nagrody.

II miejsce dla dziewcząt z Grupy Teatralnej Berecik

Wszystkie dzieci doskonale się bawiły 
w trakcie programu animacyjnego pro-
wadzonego przez Panie klaun z anima-
niaka, wspólnych tańców i licznych kon-
kursów z atrakcyjnymi nagrodami. Pod 
okiem instruktorki można było się bawić 
w strefie fit. dodatkowymi atrakcjami 
było balonowe zoo dla każdego dziecka, 
malowanie twarzy, pokaz baniek mydla-
nych, a nawet… śnieg.

na każdego uczestnika czekały rów-
nież słodycze i napoje. na doskonałej za-
bawie szybko mijał czas.

Gminny dzień dziecka został zorga-
nizowany przez stowarzyszenie ama-
torski ruch artystyczny ziemi Łąckiej 
we współpracy z Gminnym ośrodkiem 
kultury w Łącku, przy wsparciu finan-
sowym Gminy Łącko.

Gminny Dzień Dziecka w Łącku
1 czerwca w amfiteatrze na Jeżowej odbył się Gminny dzień dziecka. Życzenia licznie zgromadzonym 
uczestnikom złożył Wójt Gminy Łącko Jan dziedzina. 

dziewczęta z Grupy Teatralnej „Berecik” działającej przy Gok w Łąc-
ku, zdobyły ii miejsce na XX Powiatowym Przeglądzie Teatrów dzie-
cięcych i młodzieżowych za spektakl pt. „najdłuższa podróż”.
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21 maja br. kapela regionalna Fiyrloki, 
działająca przy Gminnym ośrodku kul-
tury w Łącku pod kierunkiem Leszka mo-
ryto odebrała w trakcie Wojewódzkiego 
Festiwalu Tańca im. J.J. Czecha, który od-
był się na hali widowiskowo-sportowej 
w Łącku, swoją debiutancką płytę. zosta-

ła ona nagrana w Powiatowym młodzie-
żowym domu kultury w starym sączu 
i została włączona jako 133 płyta do Fo-
noteki Powiatu nowosądeckiego. 

Płytę „matkę” oraz 100 promocyj-
nych płyt na ręce opiekuna i wykonaw-
ców wręczyli antoni koszyk – wicestaro-

sta nowosądecki, Jan Gomółka – zastępca 
przewodniczącego rady Powiatu nowo-
sądeckiego oraz Józef Puścizna – dyrek-
tor Powiatowego młodzieżowego domu 
kultury. 

Debiutancka płyta Fiyrloków

Tegoroczne obchody rozpoczęły się pre-
zentacją multimedialną pt. „z energią 
zmieńmy źródła”, w której wzięły udział 
dzieci klas 0-Vi. dzieci z kl. iii przygoto-
wały i przedstawiły piosenki, wiersze 
i skecz pt. „segregujemy śmieci” podczas 
występu zachęcały wszystkich do dbania 
o środowisko naturalne i segregowania 
śmieci. Grupa chłopców z  kl. V i Vi posa-
dziła drzewka w  szkolnym lesie. odbył 
się również konkurs plastyczny „natu-
ra – naturalna inspiracja”, którego ce-
lem było rozwijanie umiejętności u dzie-
ci, samodzielnego zdobywania wiedzy na 
podstawie różnych źródeł, kreatywności 
oraz uwrażliwienie na piękno otaczającej 
nas przyrody.

W konkursie brały udział klasy 0-Vi, 
najciekawsze prace wysłane zostały do 
krakowa do dalszego etapu.

zakończeniem akcji obchodów dnia 
ziemi w szkole, były pikniki - dla klas 
młodszych oraz rozgrywki sportowe na 
hali w Łącku – dla klas starszych, którym 
towarzyszył ogrom emocji i kibicowania.

Tegoroczne obchody dnia ziemi w na-
szej szkole wdrażały dzieci do aktywnej 
postawy na rzecz ochrony środowiska, 
pomogły dostrzec piękno naszej plane-
ty oraz były okazją do przypomnienia, że 
jesteśmy odpowiedzialni za stan naszego 
środowiska, w którym żyjemy.

Cecylia Zbozień, Teresa Gancarczyk.

Dzień Ziemi
22.04.2015 r. w szkole Podstawowej w maszkowicach, 
jak co roku, odbył się uroczysty apel i inne akcje związane 
z obchodami dnia ziemi. 
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Podczas kilkugodzinnych pokazów, 
prezentacji, konkursów i warszta-
tów uczestnicy mogli zapoznać się 

ze specyfiką działalności każdego z 6 in-
stytutów sądeckiej PWsz. 

W programie mogliśmy wziąć udział 
m.in. w: konkursach i zabawach sporto-
wych – tor przeszkód dla przedszkola-
ków, zawodach pływackich dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
mistrzostwach uczniów szkół podsta-
wowych w piłce siatkowej, pokazach 

i warsztatach sztuk walki, samoobro-
ny i aikido, konkursach i pokazach 
z zakresu ratownictwa medycznego, 
warsztatach pielęgniarskich i propa-
gujących zdrowy tryb życia, warszta-
tach z zakresu anatomii i postawy ciała, 
pokazach i warsztatach technicznych 
np. eksperymenty z azotem, pokazach 
współczesnej linii produkcyjnej, druko-
wania w 3d, kuchni molekularnej, za-
jęciach ekonomicznych i matematycz-
nych – krzyżówki, łamigłówki i gry, 

zabawach muzycz-
nych i warsztatach ar-
tystycznych, warsz-
tatach z fotografii, 
konkursach ekolo-
gicznych, i luzjach 
optycznych, prezen-
tacjach multimedial-
nych, grach, zaba-
wach i konkursach 
z zakresu języka an-
gielskiego, niemiec-
kiego i rosyjskiego.

naprawdę było 
w czym wybierać.

organizator festi-
walu zadbał o to, aby 
w atrakcyjny sposób 

pokazać różne dziedziny nauki, które 
mogą być naprawdę ciekawe i intere-
sujące, a rywalizacja sportowa zdrowa 
i radosna.

Beata Wąchała

VIII FESTIWAL NAUKI w PWSZ w Nowym Sączu
W dniu 12 czerwca odbył się Viii Festiwal nauki, w którym brali udział uczniowie szkoły Podstawowej 
w maszkowicach. skierowany był on nie tylko do dzieci i młodzieży, uczniów różnego typu szkół, ale do 
całej społeczności regionu.
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Konkurs adresowany był do dzieci 
w wieku przedszkolnym z przed-
szkoli publicznych i niepublicznych 

oraz oddziałów przedszkolnych, działa-
jących przy szkołach lub zespołach szkół 
z Gminy Łącko. Jego celem było podnie-
sienie świadomości ekologicznej dzieci 
w zakresie zbierania i segregacji odpa-
dów oraz recyklingu. 

 Przybyłych gości, w sali wypełnio-
nej po brzegi, powitała dyrektor zespo-
łu szkolno-Przedszkolnego w Czarnym 
Potoku – Pani Halina setlak zapraszając 
wszystkich do obejrzenia przedstawie-
nia przedszkolaków „gospodarzy” pt. 
„eko- kapturek”. młodzi aktorzy otrzy-
mali gromkie brawa. następnie przystą-
piono do części właściwej konkursu, czyli 
do prezentacji przygotowanych strojów. 

W konkursie udział wzięło 11 uczest-
ników w dwóch kategoriach wiekowych 
dzieci 3-4-letnie oraz 5-6-letnie. Jury 
przyznało następujące miejsca, uwzględ-
niając wielki wkład pracy rodziców, opie-
kunów i dzieci w wykonanie eko-kreacji. 
W grupie dzieci 3-4 letnich I miejsce 
otrzymali:

 –  natalia Gałysa (Przedszkole samo-
rządowe w Łącku)

 –  magdalena Grońska, (niepu-
bliczne Przedszkole „słowiczek” 
w Jazowsku)

 –  igor koszut, (Przedszkole samorzą-
dowe Czarny Potok)

 –  noworolnik Franciszek, (niepublicz-
ne Przedszkole „smerfiki” w Łącku)

 –  rychlec Lena, (niepubliczne Przed-
szkole „Promyczek” w Łącku)

Natomiast w grupie dzieci starszych 
I miejsce zajęła 

 –kołodziej Wiktoria (Przedszkole sa-
morządowe w Jazowsku)

II miejsce zajęli: 
 –  dąbrowska maria, (niepubliczne 

Przedszkole „Promyczek” w Łącku)
 –  Gierczyk edyta, (niepubliczne Przed-

szkole „smerfiki” w Łącku)
 –  Grabiec dagmara, (niepublicz-

ne Przedszkole „słowiczek” 
w Jazowsku)

 –  Potoniec emilia,(Przedszkole samo-
rządowe w Czarnym Potoku)

III miejsce zajął remigiusz myjak

na łamach „Wiadomości Łąckich” ser-
decznie dziękujemy sponsorom za ufun-
dowanie nagród oraz poczęstunku dla 
wszystkich uczestników konkursu: 

 –  Wójtowi Gminy Łącko – Panu Janowi 
dziedzinie,

 –  Pani Bernadetcie Wąchale – Gawe-
łek – Przewodniczącej rady Gminy 
Łącko

 –  Pani dyrektor Gok – Pani Barbarze 
moryto, 

 –  Panu Józefowi Franczykowi – Wła-
ścicielowi składu Budowlanego 
„GLinik”

 –  Gminnej komisji rozwiązywania 
Problemów alkoholowych w Łącku            

 –  Panu stanisławowi koszutowi – 
Właścicielowi zakładu Budowlano 
Usługowo Handlowego w Czarnym 
Potoku 

 –  Pani Jadwidze Ciągło – właścicielce 
skupu owoców w Czarnym Potoku. 

„EKO–MODA” w przedszkolnym wydaniu
22 kwietnia 2015 r. odbył się międzyprzedszkolny konkurs „eko-moda” zorganizowany przez zespół 
szkolno-Przedszkolny – Przedszkole samorządowe w Czarnym Potoku.
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W kwietniu tego roku obcho-
dziliśmy 10. rocznicę śmierci 
i pierwszą rocznicę kanoniza-

cji Wielkiego Polaka, ojca Świętego Jana 
Pawła ii. W uchwale sejm podkreślił 
również ogromne zasługi i zaangażowa-
nie Jana Pawła ii „w proces odradzania 
się niepodległości naszej ojczyzny oraz 
ogromny wkład w propagowanie uni-
wersalnego przesłania o godności i pra-
wach człowieka, które na zawsze pozo-
staną w naszej pamięci”. Jego życie było 
świadectwem wiary dla milionów ludzi 
na całym świecie, a bolesne odejście zjed-
noczyło wszystkich Polaków niezależnie 
od wyznania i poglądów.

na motto Xi edycji wybraliśmy słowa 
Jana Pawła ii: „Wymagajcie od siebie, 
choćby inni od was nie wymagali.” 
Pozostając w atmosferze poezji re-
ligijnej, organizatorzy zdecydowali, 
aby uczniowie przygotowali fragmen-
ty prozy lub poezji księdza Jana Twar-
dowskiego, gdyż są one bardziej zrozu-
miałe dla uczniów szkoły podstawowej. 
z twórczością księdza – poety spotyka-
ją się niejednokrotnie na lekcjach języ-
ka polskiego.

konkurs przygotowały i przeprowa-
dziły panie: Janina Bochniarz i elżbieta 
krawczyk. 

W Xi edycji wzięło udział 11 uczestni-
ków z 6 szkół podstawowych Gminy Łąc-
ko, tj.: sP w kadczy, sP w kiczni, sP w Łąc-
ku, sP w maszkowicach, sP w zarzeczu 
oraz sP w Czarnym Potoku.

spośród uczestników wyłoniono naj-
lepsze prezentacje, biorąc pod uwagę kil-
ka kryteriów, w tym: dobór repertuaru, 

interpretację głosową utworu, kulturę 
słowa, ogólny wyraz artystyczny. 

Wyniki konkursu:
i miejsce – Weronika Potoniec ze sP 
w Czarnym Potoku
ii miejsce – Piotr Jawor ze sP 
w maszkowicach
damian kulig ze sP w zarzeczu 
iii miejsce – anna Cidyło ze sP w Łącku
Gabriela matusiewicz ze sP 
w maszkowicach

I miejsce – Weronika Potoniec ze sP 
w Czarnym Potoku

II miejsce – Damian Kulig ze sP 
w zarzeczu

Rok 2015 Rokiem Jana Pawła II
W dniu 19 marca 2015 r. w szkole Podstawowej w Czarnym Potoku odbył się międzyszkolny konkurs 
recytatorski dla uczniów klas iV-Vi szkół podstawowych Gminy Łącko. konkurs został poświęcony 
Janowi Pawłowi ii, gdyż sejm rP rok 2015 ogłosił Rokiem Jana Pawła II. 
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II miejsce – Piotr Jawor ze sP 
w maszkowicach

III miejsce – Cidyło Anna ze sP 
w Łącku

III miejsce – Gabriela Matusiewicz ze 
sP w maszkowicach

Pani Jadwiga Jastrzębska Prezes To-
warzystwa miłośników ziemi Łąckiej 
czuwała nad sprawnym przebiegiem pra-
cy komisji konkursowej, pełniąc funkcję 
przewodniczącej. Jednocześnie, jak co 
roku, wspierała nasze przedsięwzięcie 
sponsorując wiele nagród dla zwycięz-
ców. Ponadto w pracach komisji uczest-
niczyły również:Teresa matusiewicz-
-Łazarz - nauczyciel sP w maszkowicach 
oraz anna szwarkowska – nauczyciel zsP 
w kadczy

swoją obecnością zaszczycił nas Pan 
Jan dziedzina Wójt Gminy Łącko, który 
zasponsorował zwycięzcom i uczestni-
kom konkursu nagrody książkowe oraz 
rzeczowe. 

Pamiątkowe dyplomy wręczała Pani 
Halina setlak dyrektor zespołu szkol-
no-Przedszkolnego w Czarnym Potoku.

na zakończenie uroczystości Pani dy-
rektor wręczyła nauczycielom – opieku-
nom uczestników konkursu – dyplomy 
podziękowania.

organizatorzy konkursu serdecznie 
dziękują sponsorom, dzięki którym ufun-
dowano nagrody oraz przygotowano po-
częstunek dla uczniów i nauczycieli:

 –  Panu Janowi dziedzinie Wójtowi 
Gminy Łącko

 –  Gminnej komisji rozwiązywania 
Problemów alkoholowych w Łącku

 –  Pani Jadwidze Jastrzębskiej Prezeso-
wi Towarzystwa miłośników ziemi 
Łąckiej

 –  Panu Jerzemu koszutowi – Firma 
Handlowo-Usługowa sklep aBC 
Czarny Potok

 –  Państwu agnieszce i szymonowi 
Potoniec

 –  sądeckiej Grupie Producentów owo-
ców i Warzyw Olsad sp. z o. o.

Oprac. Janina Bochniarz
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W  tym wydarzeniu, mającym 
miejsce w partnerskiej gminie 
uczestniczyli przedstawiciele 

łąckiego samorządu oraz zespół regio-
nalny „Górale Łąccy”.

obchody rozpoczęły się uroczystą 
mszą Św. w tamtejszym kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem św. Piotra 
i Pawła, w której oprawę włączyli się 
również łąckowianie, zaś po wspólnym 
obiedzie rozpoczęły się prezentacje licz-
nie przybyłych zespołów regionalnych. 
Wśród nich gromkie brawa otrzymali 
najmłodsi mieszkańcy petroviańskiej 
społeczności, którzy przedstawili hu-
morystycznie scenki rodzajowe z życia 
swojej wsi.

„Górale Łąccy” zaprezentowali wią-
zankę śpiewów i tańców regionu łąc-
kiego, a licznie zgromadzona słowacka 
społeczność nagrodziła ich sowitymi 
oklaskami.

Wizyta na gościnnej petroviańskiej 
ziemi szybko dobiegła końca.

W konkursie wzięli udział 
uczniowie ze wszystkich 
szkół z Gminy Łącko tj. 

Czarnego Potoka, Jazowska, kad-
czy, Łącka, kiczni, obidzy, szcze-
reża, zabrzeży, zarzecza, masz-
kowic i zagorzyna. konkurs ten 
został zorganizowany dla uczniów 
edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie 
z regulaminem i wytycznymi doty-
czącymi organizowania i przepro-
wadzania konkursów w szkołach. 
Uczniowie pisali dyktando i spraw-
dzian dotyczący kompetencji orto-
graficznych uczniów i etapu edukacyjne-
go. komisja składająca się z nauczycieli 
polonistów i nauczycieli edukacji wcze-
snoszkolnej, powołana została z róż-
nych szkół biorących udział w konkursie: 
przewodnicząca – mgr Wanda Talarczyk, 
mgr Helena kulig, mgr danuta kurzeja, 
mgr maria kramarczyk, mgr maria Pan-
cerz kierując się kryterium przyjętym 
w regulaminie przyznała następujące 

miejsca: i miejsce: klaudia masiarz – Ja-
zowsko, ii miejsce: oliwia Jasiurkowska 
– Łącko, iii miejsce: marek Ślusarczyk 
– zabrzeż. 

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe 
i poczęstunek.

Podziękowania otrzymali, którzy 
przyczynili się do zorganizowania kon-
kursu. Byli to:

1. Pani Prezes Towarzystwa miłośników 
ziemi Łąckiej Pani Jagoda Jastrzębska.

2. Państwo elżbieta i stefan sopata.
3. Gminna komisja rozwiązywania Pro-

blemów alkoholowych.
4. rada rodziców szkoły Podstawowej 

w szczereżu.
5. Piekarnia „Gs” Łącko.

konkurs uświetnił swoją obecnością 
Wójt Gminy Łącko mgr Jan dziedzina, 
który podziękował organizatorom, na-
uczycielom i uczniom biorącym udział 
w konkursie

W  imieniu wszystkich szkół biorących 
udział w konkursie, pani przewodnicząca 
mgr Wanda Talarczyk na ręce pani dy-
rektor mgr Bogusławy zaurskiej złożyła 
podziękowania za całościową i komplek-
sową organizację, przyjęcie, poczęstunek 
i opiekę nad wszystkimi uczestnikami te-
gorocznego konkursu oraz poprzednich 
edycji.

XIII Gminny Konkurs Ortograficzny 
„I TY MOŻESZ ZOSTAC MISTRZEM ORTOGRAFII”
dnia 30 maja 2015 roku w szkole Podstawowej w szczereżu odbył się po raz Xiii Gminny konkurs 
ortograficzny „i Ty moŻesz misTrzem orToGraFii” 

Z wizytą w partnerskiej Gminie Petrovany
21 czerwca br. w Petrovanach na słowacji odbyły się już po raz jedenasty dni Jożka Prihody, impreza 
folklorystyczna upamiętniająca postać wybitnego działacza kulturalnego, tancerza i śpiewaka 
ludowego. 
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W konkursie wzięło udział 14 
uczniów, wyłonionych wcze-
śniej w szkolnych konkursach, 

ze wszystkich szkół Gminy Łącko. Celem 
konkursu było wyłonienie z pośród mło-
dych talentów matematycznych Mistrza 
Matematyki. konkurs przebiegł zgodnie 
z regulaminem. Uczniowie rozwiązywa-
li zadania dostosowane do wiadomości 
szkolnych, ale wymagające logicznego 
myślenia. Pracowali wytrwale. z wielkim 
zaangażowaniem i ambicją podchodzili 
do zadań, a później z niecierpliwością 
oczekiwali ogłoszenia wyników. Poziom 
wiedzy matematycznej dzieci był tak wy-
równany, że wyłonienie mistrza matema-
tyki wymagało dogrywki.

Komisja konkursowa w składzie:
Jadwiga dybiec – przewodnicząca 
(sP kicznia)
anna majerska – członek (sP obidza)
danuta kurzeja - członek (sP zabrzeż)
maria Łatka – członek (zsP kadcza)
stanisława mrozek – członek 
(sP szczereż)

Przyznała następujące miejsca:
i miejsce: alicja zając sP zabrzeż
ii miejsce: Patryk Pietruszka zsG 
Jazowsko
iii miejsce: dorota ossowska sP kicznia

nagrody uczestnikom konkursu wrę-
czyła Dyrektor Szkoły pani Danuta Po-
toniec, oraz pani Jadwiga Jastrzębska, 

prezes Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Łąckiej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali meda-
le, upominki rzeczowe i dyplomy.

sponsorami konkursu byli:
 –  rada rodziców sP w kiczni
 –  Gminna komisja rozwiązywania 

Problemów alkoholowych w Łącku
 –  Towarzystwo miłośników ziemi 

Łąckiej
 –  sklep „ Biurowiec” anna i Grzegorz 

Baran – stary sącz
 –  Firma „erbet” – nowy sącz
 –  „spółdzielnia ogrodnicza ziemi są-

deckiej” – nowy sącz

organizatorzy konkursu dziękują 
wszystkim nauczycielom za przygoto-
wanie, oraz rozbudzanie zainteresowań 
uczniów i inspirowanie do zgłębiania 
wiedzy matematycznej.   Wszystkim 
uczestnikom III Gminnego Konkursu 
Matematycznego „Mistrz Matematyki” 
oraz ich nauczycielom gratulujemy. ser-
deczne podziękowania składamy rów-
nież wszystkim sponsorom za wspaniałe 
nagrody. zapraszamy na kolejne zmaga-
nia za rok.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Dybiec

„Mistrzowie Matematyki”
Już po raz trzeci, 24 kwietnia 2015 roku w szkole Podstawowej w kiczni odbył się Gminny 
Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki” dla uczniów klas iii. zadania matematyczne zostały 
przygotowane przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze szkoły w kiczni.
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Chociaż była to typowa wyciecz-
ka przedmiotowa, dostarczyła 
uczniom naprawdę wyjątkowych 

wrażeń, czego potwierdzeniem są za-
mieszczone poniżej wypowiedzi oraz 
rozpromienione twarze uwiecznione na 
licznych fotografiach.

na początku maturzyści zwiedzili wy-
stawę „szuflada szymborskiej”, na której 
mieli okazję zobaczyć kolekcję zbiorów 
wielkiej poetki – jej wyklejanki, bibeloty, 
książki, przedmioty codziennego użytku 
i „dziwne”, czasem kiczowate prezenty od 
znajomych. niektóre wzbudzały szczegól-
ną ciekawość: zapalniczka w kształcie 
okrętu podwodnego, ptaszek podający 
dziobem papierosy czy świnka – pozy-
tywka – grająca po pokręceniu ogonem… 

Wnętrze urządzone zostało w bliskim 
szymborskiej, nieco surrealistycznym 
stylu. otwierając kolejne 
szuflady i skrytki, ucznio-
wie mieli okazję lepiej ją 
poznać, odkryć jej prywat-
ne życie. W jednej z szuflad 
zobaczyli np. kolekcję uży-
wanych przez nią zapalni-
czek, w innej – zbiór muszli 
i minerałów, w jeszcze in-
nej – wachlarze, okulary, 
teatralne lornetki… zainte-
resowanie wzbudził oczy-
wiście dyplom nagrody 
nobla i pozłacany medal no-
blowski. niektórzy fotogra-
fowali się, siedząc na auten-

tycznej kanapie noblistki, inni oglądali jej 
maszynę do pisania albo słuchali przez 
telefon, jak czyta własne wiersze… moż-
na było również obejrzeć efekty „sesji fo-
tograficznej” poetki z małpami, przyjrzeć 
się tytułom jej książek lub pooglądać inne 
ciekawe zdjęcia( np. przy tabliczkach 
z nietypowymi nazwami miejscowości).

Po godzinnym „spotkaniu” z szymbor-
ską maturzyści przeszli do mieszczącej 

się w sukiennicach Galerii 
sztuki Polskiej XiX wieku, 
gdzie wzięli udział w lek-
cji muzealnej poświęconej 
analizie i interpretacji dzie-
ła sztuki. Uwagi pani prze-
wodnik okazały się szcze-
gólnie cenne w kontekście 
nowej matury z języka pol-
skiego. Bardzo ciekawa była 
również forma powtórze-
nia przekazanej wiedzy – 
uczniowie podzieleni na 
grupy odszukiwali w prze-
strzeni galerii wskazane ob-
razy i na kartkach odpowia-

drodzy Czytelnicy! W cyklu „szkoła wokół 
nas” publikujemy artykuły, których auto-
rami są nauczyciele i uczniowie zespołu 
szkół im. św. kingi w Łącku. W tym wy-
daniu prezentujemy refleksje tegorocz-
nych absolwentów liceum po ich ostatniej 
wycieczce (do krakowskich muzeów i te-

atru) oraz informację o przeprowadzonej 
w szkole ewaluacji. Chcieliśmy także za-
chęcić do przeczytania dwóch wywiadów 
z absolwentami szkoły – obecnie już trzy-
dziestolatkami – którzy w ciekawy sposób 
realizują się w dorosłym życiu.

– Na początku sami wybraliśmy te-
mat, który nas najbardziej interesował – 
zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie 
ewaluacji wewnętrznej. Jest to proces mo-
nitorowania, analizowania i wyciągania 
praktycznych wniosków, które mają słu-
żyć poprawie jakości pracy szkoły - mówią 
nauczyciele.

zajęcia prowadzone przez pana mi-
rosława koralewskiego i koordynowa-
ne przez panią agnieszkę Piwko, okazały 
się niezwykle cennym doświadczeniem, 
którego efektem końcowym stały się 
dwa obszerne raporty, będące podsta-
wą do poprawy pewnych obszarów pra-
cy szkoły.

– Podzieliliśmy się na dwie grupy i za-
częliśmy naprawdę intensywną pracę. 12 
godzin wykładów, 15 godzin warsztatów 

po swoich szkolnych zajęciach, intensywna 
„praca domowa” połączona z licznymi go-
dzinami zajęć indywidualnych – naprawdę 
mogliśmy poczuć się jak nasi uczniowie ob-
ładowani szkolnymi wymaganiami – opo-
wiadają kursanci. każda z grup zajęła się 
innym obszarem, jedna chciała zbadać 
jakość „respektowania przez uczniów 
zasad i norm zachowania obowiązują-
cych w szkole w klasach technikum i li-
ceum”, druga natomiast skoncentrowała 
się na sprawdzenie na ile skuteczny jest 
„Wpływ działań szkoły na wyniki rekru-
tacji do technikum i liceum”.

W szkole przeprowadzonych zostało 
wiele ankiet z uczniami, rodzicami oraz 
nauczycielami. zorganizowano także 
wywiad z losowo dobranymi uczniami, 
w którym mogli się wypowiedzieć na 

interesujące problemy Grona Pedago-
gicznego. na koniec, przyszedł czas na 
godziny opracowań, analiz, wyciągania 
wniosków i rekomendacji na przyszłość. 
dwa wspomniane raporty leżą już na 
biurku Pana dyrektora.

rozpoczynając szkolenie nie do koń-
ca wiedzieliśmy, czego mamy się spo-
dziewać, ale choć było ono niezwykle in-
tensywne, zaskoczyło chyba wszystkich 
nauczycieli. organizowane oraz prowa-
dzone niezwykle profesjonalnie, nie tylko 
dało nam w ręce nowe narzędzia badania 
jakości działań szkoły, ale jednocześnie 
pokazało, że nawet trudne tematy można 
przedstawić w sposób łatwy, przystępny  
i zrozumiały.

Wiesław Prostko

Ewaluacja nie taka straszna jak ją malują
W ramach projektu „Powiatowe Centrum Edukacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Dzia-
łanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - nauczyciele Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku uczestniczyli w in-
tensywnym szkoleniu, którego celem była poprawa jakości pracy szkoły. 

Nie tylko w teatrze
3 marca licealiści z klasy iii a (razem z paniami: agnieszką Haczek 
i anną skalską) uczestniczyli w niezwykłej wycieczce do krakowa. 
Jej głównym celem było powtórzenie i poszerzenie wiedzy humani-
stycznej, co – tuż przed maturą – jest niezwykle ważne.
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dali na pytania dotyczące ich kompozycji, 
kolorystyki, tematu, symboliki…

kulminacyjnym punktem wycieczki 
była wizyta w teatrze „scena sTU”, gdzie 
licealiści obejrzeli przedstawienie „Ham-
leta” w reżyserii krzysztofa Jasińskiego. 
Prezentujemy fragmenty ich recenzji.

„miło, a nawet bardzo miło, było ko-
lejny raz gościć w tym teatrze. Po pozo-
stawiającym wyjątkowe wspomnienia 
„Weselu” – podekscytowani dostąpili-
śmy zaszczytu obejrzenia kolejnej sztu-
ki o „głośnym” tytule. „Hamlet”, a co za 
tym idzie szekspir – ktoś ważny, kto miał 
istotny wpływ na kształtowanie świato-
wego teatru… Prawda? Tak więc przed 
reżyserem i aktorami spore wyzwanie… 
Czy udało im się sprostać oczekiwaniom? 
Wszyscy, z którymi na ten temat rozma-
wiałem odpowiadali twierdząco, będąc 
pod ogromnym wrażeniem.

ale czy naprawdę było się czym tak 
bardzo zachwycać? znów wybitni akto-
rzy, niezwykła scenografia, wprawiające 
w osłupienie efekty specjalne, nadkom-
plet publiczności i owacja na stojąco… Czy 
to może się komuś podobać? Czy przeży-
wanie tego po raz kolejny nie jest nud-
ne? oczywiście ironizuję, bo to, czego do-
świadczyłem, przerosło moje najśmielsze 
oczekiwania. zabrakło chyba tylko fajer-
werków, sztucznych ogni czy śpiewają-
cych słoni…

ośmielę się stwierdzić, że byliśmy 
świadkami przedstawienia perfekcyjnego, 
dogranego w najdrobniejszych szczegó-
łach; takiego, którego nie powstydziłyby 
się najlepsze teatry świata. sto osiemdzie-
siąt minut wielkiego widowiska, a w nim: 
tańce, śpiewy, dynamiczne pokazy gimna-
styczne, szermierczy pojedynek… z dru-
giej strony – głębokie, skłaniające do re-
fleksji monologi, specyficzna gra słów czy 
wreszcie zabawne dialogi. mało? 

To może zaciekawią Cię, drogi Czy-
telniku, „czworonożni” aktorzy uroczo 
biegający po scenie? nie będę zdradzał 
wszystkich szczegółów. mam nadzieję, że 
zainteresowałem Cię tą sztuką i jeśli jej 
jeszcze nie widziałeś, to szybko nadro-

bisz zaległości. kto wie, może ofelia wrę-
czy Ci fiołki albo „poczęstuje” subtelnym 
pocałunkiem w czoło…”

Seweryn Piksa  
 
„Bardzo lubię dramaty szekspira, 

a „Hamleta” szczególnie. również „sce-
na sTU” już kiedyś zrobiła na mnie wra-
żenie. Podoba mi się to, że jej twórcy od-
chodzą od konwencjonalnych pomysłów 
na tworzenie teatru. Widzowie siedzą bli-
sko, często stają się nawet „grającymi” 
w sztuce aktorami. 

od początku spektaklu miałam wra-
żenie, że przeniosłam się do całkiem in-
nego świata obecnego poza naszą rze-
czywistością. W ciągu chwili zapadła 
niezwykła atmosfera, która sprawiła, 
że poczułam się jak zahipnotyzowa-
na. Już wtedy wiedziałam, że uczestni-
czę w niesamowitym przedstawieniu. 
nadzwyczajne efekty specjalne (burza 
i deszcz) to tylko początek. Byłam za-
chwycona grą znakomitych aktorów. 
o każdym z występujących można po-
wiedzieć naprawdę wiele dobrego, ale 
szczególnie spodobała mi się Beata ry-
botycka, która fantastycznie oddała 
charakter i elegancję Gertrudy. na więk-
szą uwagę zasługuje także andrzej róg 
– odtwórca roli Poloniusza, idealnie do 
niej dobrany. 

największym zaskoczeniem była dla 
mnie kreacja Hamleta, w którego wcie-
lił się michał mikołajczak. Już podczas 
wcześniejszej wizyty w „sTU” przeko-
nałam się, że „serialowy aktor” może 
pokazać więcej niż się od niego oczeku-
je. Jednak tym razem nie tyle zdumiał 
mnie aktorski talent, ile interpretacja 
postaci duńskiego królewicza. Hamlet 
został ukazany zupełnie inaczej niż so-
bie wyobrażałam. michał mikołajczak 
przedstawił swojego bohatera jako cy-
nicznego, trochę aroganckiego, ponu-
rego, zawiedzionego na najbliższych 
młodzieńca. do tej pory widziałam 
w Hamlecie nadwrażliwego idealistę, 
który nie potrafi odnaleźć się w rzeczy-
wistości. Właśnie to nowe spojrzenie na 

bohatera sprawiło, że sztuka wydała mi 
się jeszcze ciekawsza. aż trudno uwie-
rzyć, że ta rola to teatralny debiut mi-
chała mikołajczaka. myślę, że poradził 
sobie z nią znakomicie(!) 

słowa największego uznania na-
leży pewnie skierować do reżysera - 
krzysztofa Jasińskiego. spektakl, któ-
ry stworzył, był zdumiewający i zapadł 
w pamięć. zrobione po przedstawieniu 
zdjęcia z aktorami to dodatkowo znako-
mita pamiątka. 

nie mogę ukryć, że jestem pod 
ogromnym wrażeniem. obiecałam so-
bie, że moja przygoda z teatrem nie za-
kończy się wraz z ukończeniem liceum, 
a do „sceny sTU” na pewno wrócę jesz-
cze nie raz.

Karolina Kucia

„największe wrażenie wywarła na 
mnie scena śmierci ofelii – ukochanej 
Hamleta. Wcielająca się w nią aktorka 
wskoczyła do znajdującej się na scenie 
wody i zniknęła w jej falach. Jak to moż-
liwe? kiedy wcześniej do tej samej wody 
wszedł aktor grający Hamleta, sięgała 
mu zaledwie po kostki… 

Wizyta w „scenie sTU” przyniosła mi 
wiele niesamowitych wrażeń i niezapo-
mnianych chwil, a sam spektakl bardzo 
mi się podobał. Pobyt w tym teatrze to 
dla mnie realizacja dziecięcych pragnień. 
każdy marzy o tym, aby grać na scenie, 
poczuć się prawdziwym aktorem, po-
znać popularnych w Polsce artystów. 
krakowski teatr spełnia te marzenia 
i to jest niesamowite. Tutaj widz jest za-
równo obserwatorem, jak i uczestnikiem 
przedstawienia. a po spektaklu może 
porozmawiać z wykonawcami i zrobić 
sobie wspólne zdjęcie. Bardzo mi się to 
podoba.”

Małgosia Faron

Opracowała Anna Skalska

15Gazeta Samorządowa Gminy Łącko



Kaziu, czym obecnie się zajmujesz? 
Opowiedz coś o swojej pracy, rodzinie.

 – zacznę od najważniejszego – właśnie 
rodziny. od siedmiu lat jestem mężat-
ką, a od pięciu – mamą (amelki, marcy-
si i zosi). Pomimo licznych obowiązków 
domowych realizuję się również zawo-
dowo. od 2006r. pracuję w jednym z naj-
większych w Polsce towarzystw ubez-
pieczeniowych - ergo Hestii, pełniąc 

funkcję menedżera sprzedaży. moimi 
głównymi zadaniami są: szeroko rozu-
miana budowa sieci agencyjnej (rekru-
tacja, szkolenia, wdrożenie w sprze-
daż), realizowanie wyznaczonych celów 
sprzedażowych, analiza wyników, bu-
dowanie pozytywnego wizerunku fir-
my oraz dbanie o jak najlepszą jakość 
oferowanych klientom rozwiązań ubez-
pieczeniowych.

Twoja praca wymaga określonych 
cech – kreatywności, umiejętności 
współpracy z ludźmi, odpowiedzial-
ności. Kiedy się tego nauczyłaś?

 – z domu wyniosłam to, co najważ-
niejsze – miłość do Boga, uczciwość, su-
mienność, pracowitość oraz determi-
nację w dążeniu do określonego celu. 
Wartości te ugruntowałam w okre-
sie licealnym. zaangażowani i odda-

„można zrobić wiele dobrego”
Rozmowa z Kazimierą Udzielą-Celustą

Kazia Udziela (po mężu Celusta) obecnie mieszka w Łącku. W historii zespołu szkół im. św. kingi zapisała 
się jako największy społecznik i osoba obdarzona charyzmatem przywódcy. Wszyscy, którzy ją pamiętają, 
podkreślają jej otwartość aktywność i operatywność. Przez trzy lata pełniła funkcję przewodniczącej 
samorządu Uczniowskiego, którego działalność była wówczas bardzo widoczna. Cieszyła się powszechnym 
autorytetem; z jej zdaniem liczyli się wszyscy. nigdy nie żałowała czasu, który poświęcała szkole. W 2004 
r. ukończyła Liceum ogólnokształcące. Co robi teraz i jak wspomina szkolny czas?

Uroczyste przekazanie kluczy do nowego budynku szkoły – 28 kwietnia 2004 r.
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ni młodzieży nauczyciele, których 
spotkałam w zespole szkół im. św. 
kingi w Łącku, dbali bowiem nie tylko  
o rozwój intelektualny uczniów; poprzez 
codzienne świadectwo kształtowali rów-
nież ich osobowość.

Cztery lata spędzone w łąckiej szkole 
były dla mnie szczególnym czasem – wy-
tężonej pracy, przyjaźni, rozwoju zainte-
resowań i pasji. razem z nauczycielami 
i pracownikami obsługi tworzyliśmy 
wspólną codzienność – poprzez naukę, 
czasem zabawę, ale także modlitwę. każ-
dy wpisany do kalendarza liturgicznego 
dzień rozpoczynaliśmy uczestnictwem 
w eucharystii. z perspektywy czasu bar-
dzo to cenię.

W klimacie „szkoły św. kingi” pozna-
łam również swojego męża.

Chciałabym także podkreślić, że war-
tości, które wcześniej wymieniłam, do 
dzisiaj uważam za szczególnie cenne. 
myślę, że to właśnie one stanowią o mo-
jej przewadze nad konkurencją, zarówno 
w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Ważnym doświadczeniem okresu li-
cealnego była dla mnie również praca 
w szkolnym samorządzie, którym „rzą-
dziłam” przez trzy lata. dzięki zaufa-
niu koleżanek i kolegów – pod czujnym 
okiem opiekuna sU pani anny skalskiej 
– mogłam po raz pierwszy spróbować 
swoich sił w kierowaniu zespołem. do-
świadczenie to było dla mnie szansą  
i stanowiło inspirację dla działalności 
zawodowej. myślę, że praca, jaką obec-
nie wykonuję, jest pochodną tamtej z lat 
szkolnych.

W Twoich czasach samorząd podej-
mował wiele działań skierowanych 
zarówno do społeczności szkolnej, 
jaki i lokalnej. Które z nich szczegól-
nie utkwiły Ci w pamięci?

 – rzeczywiście, współpracując z ze-
społem zaangażowanych nauczycie-
li i uczniów, mogłam realizować się jako 
inicjator i organizator różnych akcji, któ-
re do tej pory często wspominam. W tam-
tym okresie udało nam się sfinalizować 
kilka naprawdę bardzo fajnych projek-
tów, a przy okazji stworzyć sympatycz-
ny wizerunek szkoły w lokalnym śro-
dowisku. Jedną z ciekawszych inicjatyw 
była mikołajkowa akcja charytatywna,  
z której dochód przeznaczyliśmy na zakup 
prezentów dla młodszego rodzeństwa 
naszych uczniów; tych z biedniejszych 
rodzin. aby zdobyć potrzebne pieniądze, 
przygotowaliśmy inscenizację „małego 
księcia” (naprawdę świetną!), którą zapre-
zentowaliśmy mieszkańcom Łącka. dzię-
ki ich hojnym datkom zakupiliśmy liczne  
i piękne prezenty. Przy współpracy ak-
tywnej grupy nauczycieli (pełniących 
funkcję reniferów św. mikołaja) oraz ks. 
krzysztofa orła, dostarczyliśmy pacz-

ki dzieciom, które zupełnie się tego nie 
spodziewały. radości i wzruszeń nie było 
końca. mikołajkowa akcja niesamowicie 
zintegrowała również szkolną społecz-
ność. Bardzo żałuję, że nie stała się naszą 
tradycją.

kolejną szczególnie zapamiętaną 
przeze mnie inicjatywą była zbiórka pie-
niędzy na zakup figurki naszej patronki - 
św. kingi, którą później ofiarowaliśmy do 
kościoła parafialnego w Łącku. Umiesz-
czona w jednym z ołtarzy wciąż jest dla 
mnie symbolem szkolnej jedności, soli-
darności i zaangażowania.

Jako przewodnicząca sU brałam także 
udział w wydarzeniach niezmiernie waż-
nych w historii naszego zespołu szkół. 
mam na myśli wmurowanie kamienia 
węgielnego pod nowy budynek i oczywi-
ście jego uroczyste oddanie społeczności 
szkolnej. z rąk starosty nowosądeckie-
go Jana Golonki - razem z ówczesną pa-
nią dyrektor Lucyną Prostko – miałam 
zaszczyt odebrać symboliczny klucz do 
nowej szkoły. egzamin maturalny mojej 
klasy w 2004r. po raz pierwszy odbył się 
już w nowych murach.

Podsumowując powyższą wypo-
wiedź z przekonaniem stwierdzam, że 
mimo wielu różnych ograniczeń - ma-
terialnych, lokalowych i innych – można 
zrobić wiele dobrego; po prostu trzeba 
chcieć, a chcieć, to móc!!!

W środowisku lokalnym bardzo po-
trzeba ludzi takich jak Ty – aktyw-
nych, z pasją, którzy mieliby ochotę 
robić coś dla innych. Nigdy nie myśla-
łaś, żeby zostać radną?

 – Funkcja przewodniczącej sU była dla 
mnie dużym – jak na tamte czasy – wy-
zwaniem, ale dawała mi niesamowitą sa-
tysfakcję. Jak już wcześniej wspomnia-
łam, ten licealny „epizod” ukierunkował 
poniekąd moje życie zawodowe. Pra-
ca przynosząca radość i służąca dobru 
ogółu, to moje marzenie, które na pew-
no w przyszłości spełnię! a jaką formę 
przyjmie moja społeczna aktywność, to 
już zostawię Bożej opatrzności. może 
właśnie zdecyduję się kiedyś „wystarto-
wać” na radną…

Byłaś obecna na uroczystości 50- le-
cia Zespołu Szkół. Opowiedz o swo-
ich wrażeniach związanych z „powro-
tem” do szkolnych murów. Czy coś Cię 
zaskoczyło, zdziwiło?

 – Przede wszystkim samo zaproszenie 
było dla mnie wielkim zaszczytem. na 
dzień jubileuszu czekałam z zaciekawie-
niem. zastanawiałam się, jak przez ten 
czas (10 lat)zmieniła się „moja” szkoła? 
mimo zaawansowanej ciąży nie wyobra-
żałam sobie, że mogłabym nie uczest-
niczyć w tym ważnym dniu i naprawdę 
warto było! To, co mnie zachwyciło, to 

przede wszystkim świetne warunki lo-
kalowe; wspaniała hala sportowa, której 
za naszych czasów tak strasznie brako-
wało. Bardzo podobała mi się również 
jubileuszowa uroczystość. ze wzrusze-
niem przyglądałam się szkolnym kro-
nikom sprzed lat. Patrząc na nie uświa-
domiłam sobie, jak szybko płynie czas. 
każdy etap w życiu trzeba więc wykorzy-
stać najlepiej, jak się da.

Do „szkoły św. Kingi” chodził również 
Twój brat (tegoroczny absolwent tech-
nikum). Na pewno wymienialiście 
wrażenia. Jak Marek oceniał łącką 
szkołę?

 – dowodem mojego przywiązania do na-
szego lokalnego zespołu szkół była reko-
mendacja tej placówki wielu znajomym, 
w tym również mojemu bratu. z rozmów  
z nim wiem, że szkoła nadal się rozwija, 
a głównym celem kadry nauczycielskiej 
jest uzyskanie przez uczniów wysokich 
wyników w nauce i przygotowanie ich do 
dalszej edukacji.

Co chciałabyś powiedzieć tegorocz-
nym absolwentom gimnazjów, czy 
również poleciłabyś im łącką szkołę?

 – oczywiście, że tak! Przede wszystkim 
zespół szkół w Łącku to placówka środo-
wiskowa, w której nikt nie jest osobą ano-
nimową. Jestem bardzo zadowolona, że 
czas szkoły średniej spędziłam właśnie 
w jej murach. To tutaj mogłam rozwinąć 
swoje zainteresowania i zdolności, dzięki 
wsparciu oddanych nauczycieli i wycho-
wawców. serdecznie zachęcam zarówno 
osoby już zdecydowane, jak również te, 
które wciąż się jeszcze wahają. napraw-
dę warto! dzięki waszemu zaufaniu „na-
sza” szkoła będzie mogła się rozwijać, 
podnosić jakość kształcenia i  poszerzać 
ofertę edukacyjną o nowe kierunki; zgod-
nie z zapotrzebowaniem młodzieży.

Serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.

Z Kazią rozmawiała Anna Skalska

W dniu 31 maja br. w zespole szkol-
no-Gimnazjalnym w Łącku odbyły się 
wybory do rady Powiatowej małopol-
skiej izby rolniczej. W wyniku głoso-
wania w okręgu wyborczym nr 174 
w Łącku zostali wybrani:

 –  Jawor marcin, zam. Wola 
Piskulina,

 –  kurzeja krzysztof Jakub, zam. 
Łącko.

Wybory do Rady Powia-
towej Małopolskiej Izby 
Rolniczej
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Gdybyś miał w trzech zdaniach sie-
bie przedstawić, to powiedziałbyś 
o sobie...

 – mieszkam w obidzy. zawodowo zaj-
muję się fotografią. Bardzo lubię malo-
wać i cięgle się tego uczę.

W 2004 roku ukończyłeś liceum tech-
niczne w Zespole Szkół im św. Kingi 
w Łącku. W jaki sposób nadal, jako 
absolwent utrzymujesz kontakt z tą 
szkołą

 – od ukończenia przeze mnie szkoły 
minęło 11 lat, a moi nauczyciele nadal 
o mnie pamiętają. obecnie bardzo mi 
pomagają w promowaniu mojej twór-
czości, za co chciałem im podziękować, 
a w szczególności p. magdalenie Jagieło. 

Co dla Ciebie oznacza pojęcie tzw. ma-
łej ojczyzny? Czy miejsce, w którym 
mieszkasz kształtuje w jakiś sposób 
Twoją twórczą osobowość?  

 – mała ojczyzna to dla mnie moja oko-
lica, w której mieszkam. miejsca, w któ-
rych spędzałem czas od dzieciństwa, 
z którymi wiąże się większość moich 
miłych wspomnień. To wieś i przyroda, 
która nauczyła mnie widzieć cuda w tym, 
na co inni nawet nie zwracają uwagi. To 
piękno jest motorem napędowym moje-
go życia i twórczości.

Dla kogo więc malujesz? 
 – Głównie maluję to co mnie interesuje, 

co chcę ludziom przybliżyć, tematy, które 
są dla mnie ważne. Większości obrazów 
nie maluję dla konkretnych osób, czy na 
zamówienia, po prostu maluję z potrze-
by tworzenia. moje wystawy do tej pory 
miały miejsce w zespole szkół Św. kingi 
w Łącku i na Hali sportowej w Łącku.

Dzisiaj większość młodych wyjeżdża 
do pracy za granicę. Ty jednak zosta-
łeś….Co o tym zadecydowało? Czy roz-
ważałeś możliwość emigracji?

 – zdecydowałem się zostać w kraju, 
ponieważ chcę malować, a pracując za 
granicą nie miałbym na to czasu ani wa-
runków. nie mam własnej rodziny, moje 
potrzeby życiowe nie są zbyt wielkie, dla-
tego wolę żyć skromniej tutaj, ale z możli-
wością tworzenia. moi znajomi wyjechali 
nie dlatego, że chcieli, po prostu pracując 
w kraju nie byli w stanie utrzymać swo-
ich rodzin. „Wielki świat” poza możliwo-
ścią większych zarobków niewiele ma do 
zaoferowania.

Określiłbyś siebie mianem samouka? 
Czy masz może jakieś artystyczne 
wzorce, autorytety?

 – myślę, że samouk to dobre określenie. 
Wszystkiego uczyłem się sam, nie chodzi-
łem na żadne kursy. Czasem korzystałem 
tylko z pomocy książek.

moim autorytetem w dziedzinie ma-
larstwa jest Jan matejko. może przyto-
czą tu jego słowa wypowiedziane w 1882 
roku z okazji inauguracji roku szkolne-
go w krakowskiej szkole sztuk Pięknych: 
„sztuka jest obecnie dla nas pewnego ro-
dzaju orężem w ręku, oddzielać sztuki od 
miłości ojczyzny nie wolno! kto tak czyni, 
ten tylko może połowicznie służyć krajo-
wi, bo sztuka nie tylko jest służbą dla kra-
ju, ale jest obowiązkiem, ofiarą...”

Też jestem tego zdania, że sztuka po-
winna mieć cel, do czegoś prowadzić, być 
orężem w ręku w walce w dobrej spra-
wie. Tych celów jest wiele, dla matejki 
była to wolność ojczyzny.

Co najbardziej cenisz w ludziach? 

 – najbardziej cenię ludzi, którzy szanu-
ją wolność drugiego człowieka. każdy 
z nas ma prawo być sobą, robić to co lubi, 
mieć własne zdanie i nie być do niczego 
zmuszanym. Bardzo mało osób szanu-
je to prawo, dlatego wiele osób woli nie 
mówić to co myśli, robi coś wbrew sobie 
byle tylko nie zostać odrzuconym. Cena 
wolności jest niestety bardzo wysoka...
ale z drugiej strony, po co mi taki kole-
ga czy znajomy, który nie szanuje mojej 
wolności…

Czy poza malowaniem i fotografowa-
niem masz jakieś inne zainteresowa-
nia?

 – Poza tymi dwoma dziedzinami „inte-
resuję” się jeszcze życiem i działalnością 
Jezusa z nazaretu. na inne zainteresowa-
nia nie starcza już niestety czasu.

Gdybyś miał wybrać miejsce, w któ-
rym mógłbyś zorganizować swoją naj-
większą wystawę, to byłoby to....

 – …myślę że miejsce nie jest najważniej-
sze. Ważne, żeby moje prace wzbudziły 
zainteresowanie, skłoniły ludzi do cho-
ciaż krótkiego zatrzymania się i zastano-
wienia nad tematem obrazu.

Czego należałoby Ci więc życzyć ?
Bym zawsze walczył, bo „póki walczę, 

jestem zwycięzcą” ;)

Dziękuję za rozmowę. 
Z Mariuszem rozmawiała Anna Brodowska

kontakt z mariuszem przez e-mail: 
mariuszobrzud@gmail.com
http://www.mariuszobrzud.ulotka.org/

Mariusz Obrzud – nasz absolwent z 2004 r. młody człowiek z pasją malarską 
i fotograficzną. miłośnik przyrody. Prywatnie bardzo skromny, spokojny, pracowity i wrażliwy. Jest kon-
sekwentny w swoich wyborach. Talent, który posiada otwiera przed nim wiele możliwości i niewątpli-
wie wpływa na naszą lokalną i bogata kulturę.
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Msza Święta na Cisowym 
Dziole.
19 kwietnia odbyła się msza Świę-
ta na Cisowym dziole pod mody-
nią, organizowana przez związek 
Podhalan oddział w Łącku oraz 
mieszkańców Cisowego dziołu. 
na tym plenerowym góralskim 
nabożeństwie upamiętniającym 
kolejną rocznicę śmierci ojca 
Świętego Jana Pawła ii, mimo nie-
sprzyjającej pogody, zgromadziło 
się kilkuset wiernych.

I Zjazd Karpacki
W dniach 24-26 kwietnia 2015 odbył się i zjazd karpacki pod 
honorowym patronatem Prezydenta rP. 
W drugim dniu Zjazdu w Ludźmierzu miało miejsce semi-
narium pt.: „Jedność w różnorodności. Tradycje kulturowe pol-
skiej góralszczyzny”. Celem seminarium było przybliżenie tra-
dycji i kultury grup tworzących związek Podhalan w Polsce. 
W pierwszym etapie wystąpiły następujące grupy: Górale Ślą-
scy, spiszacy oraz Górale sądeccy – Biali. Prezentacje każdej 

grupy ilustrowane były muzyką, śpiewem i tańcem. nasz region 
reprezentował związek Podhalan oddział w Łącku. na czele licz-
nej występujących górali z Łącka stali Prezes oddziału Tomasz 
Ćwikowski oraz małgorzata Cebula i Piotr krzywdziński. nad 
realizacją programu czuwali: Jadwiga dybiec, Piotr krzywdziń-
ski. rangę zjazdu podniosła wizyta Prezydenta rP Bronisława 
komorowskiego, który przybył akurat w momencie gdy trwała 
prezentacja naszego regionu.
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Zdjęcia: Krzysztof Adamczyk, Dawid Lis, Jacek Szczepaniak 
Opracowanie: Grzegorz Czepelak

I Zjazd Karpacki
W trzecim dniu i zjazdu karpackiego w Ludźmierzu odbyło się „Święcone” zarządu Głównego 
związku Podhalan w Polsce połączone ze Świętem Bacowskim. związek Podhalan oddział w Łąc-
ku w uroczystościach reprezentowała liczna grupa wraz z pocztem sztandarowym.

Narodowe Święto Konstytucji
Członkowie związku Podhalan na obchodach narodowego 
Święta konstytucji.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu 
prowadzenia gospodarki pasterskiej na obszarze 
Karpat zorganizowane przez Związek Podhalan 
Oddział w Łącku.

Wielkanocna Sobota – poświęcenie pokarmów.
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zawody rangi wojewódzkiej odbyły się 
10.06.2015 r. na stadionie lekkoatletycz-
nym aWF w krakowie. 

drużyna składająca się z 15 uczniów 
pod okiem nauczycieli: Piotra matusiewi-
cza oraz Witolda majerskiego wystarto-
wała w 6 konkurencjach lekkoatletycz-
nych oraz w sztafecie 4x100m. 

Po zaciętych zmaganiach wszystkich 
uczniów, w drużynowym rozliczeniu 
wyników Gimnazjum w Łącku po raz 
pierwszy w historii zajęło iii miejsce – 
tak wysoką lokatę zawdzięczamy bar-
dzo zdolnej młodzieży, która startując 
w poszczególnych konkurencjach zdoby-
wała punkty, których suma decydowała 
o miejscu. Warto zaznaczyć, że w zawo-
dach tych startowali uczniowie szkół mi-
strzostwa sportowego w krakowie. 

Gratulujemy uczniom wysokiej lo-
katy i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych.

Nazwisko i imię Dyscyplina Wynik/miejsce

Florjan Stanisław 100 m 12,71 sek/17 m.
Wnęk Patryk 100 m 12,42 sek/12 m.
Tomasiak Piotr 300 m 37,97 sek/1 m.
Janczura Wojciech 300 m 42,14 sek/17 m.
Król Piotr 1000 m Wynik niezapisany
Maurer Jan 1000 m 3,14 min/15 m.
Pogwizd Piotr 1000 m 3,12 min/13 m.
Wikar Hubert skok w dal 500 cm/12 m
Magdziarczyk Jakub skok w dal 437 cm/26 m.
Groń Kamil skok wzwyż 160 cm/ 5 m.
Zagórowski Konrad skok wzwyż 170 cm/ 6 m.
Wąchała Andrzej skok wzwyż 179 cm/ 2 m.
Skut Konrad kula 5 kg 983 cm/12 m.
Zasadni Piotr kula 5 kg 973 cm/13 m.
Wnęk Kamil kula 5 kg 918 cm/21 m.
Florian Stanisław
Wnęk Patryk
Wąchała Andrzej
Tomasiak Piotr

sztafeta 4x100 m 48,32sek/3 m.

Sukces sportowy Gimnazjum w Łącku

Punktacja poszczególnych szkół:

Małopolska Gimnazjada w Szkolnej 
Drużynowej Lidze LA

kraków, 2015.06.10 
organizator: małopolski szs w krakowie
międzyszkolne zawody sportowe w lekkiej atletyce 
2015.06.10
Gimnazjum Chłopcy

M. Szkoła Punkty

1. G.47 Kraków 1645
2. G.1 Stryszawa 1477
3. G. Łącko 1288
4. G. Kobylanka 1260
5. G.1RabaWyżna 1232
6. G.7 Kraków 1193
7. G. Klucze 1146
8. G. Łapanów 1098
9. G. Lipinki 1084
10. G. Samorządowe w Tymbarku 1050
11. G.1 Kęty 1033
12. G.1 Kraków 1018
13. G.6 NowySącz 990
14. G. Koźmice Wielkie 959
15. G. 52 Kraków 634
16. G. Budzów DNS G.Osiek DNSG.

 

Po zajęciu pierwszego miejsca w mistrzostwach Powiatu nowosądeckiego w drużynowej lekkoatletyce 
chłopców szkół gimnazjalnych, które odbyły się 20 maja 2015 r. na stadionie lekkoatletycznym 
w nawojowej, Gimnazjum w Łącku reprezentowało powiat nowosądecki w etapie wojewódzkim 
w kategorii – Gimnazjum chłopcy.

Skład drużyny oraz wyniki szczegółowe 
(punktowali uczniowie do 12 miejsca):
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W tegorocznej edycji biegu udział 
wzięło 111 zawodników. Jako 
pierwszy metę przekroczył To-

masz ogorzały z czasem 25,32, zawodnik 
ten był również zwycięzcą premii gór-
skiej biegu. drugi na mecie zameldował 
się robert Faron z czasem 25.50 a trzeci 
Grzegorz Czyż z czasem 26.05. Pierwszą 
z kobiet była angelika Brończyk z czasem 
33,32, druga Wioletta Handzel z czasem 
35,45 a trzecia monika dziedzic z czasem 
36,29. najlepszym zawodnikiem z terenu 
naszej gminy był konrad Piksa z Czerńca.

Pierwsze 3 miejsca w obydwu kate-
goriach zostały nagrodzone pucharami 
oraz nagrodami rzeczowymi. Uhonoro-
wano także najstarszego i najmłodsze-
go zawodnika, przyznano nagrodę „fair 
play” oraz jak wcześniej wspomniano 
zwycięzcę premii górskiej.

Wszyscy zawodnicy podczas dokony-
wania potwierdzenia udziału w biegu 
otrzymali dodatkowo „pakiet startowy” 
ufundowany przez licznych sponsorów 
biegu.

każdy, kto ukończył ten bardzo wy-
magający bieg na mecie otrzymał pa-

miątkowy medal i otrzymał posiłek 
regeneracyjny.

na podsumowaniu biegu odbyło się 
losowanie kilkudziesięciu nagród rze-
czowych również ufundowanych przez 
sponsorów, gdyż jak co roku bieg jest dar-
mowy bez opłaty startowej. 

Grono oddanych wolontariuszy i spon-
sorów pozwoliło znów zorganizować tę 
wyjątkową imprezę biegową w Łącku.

Sponsorzy IV Biegu Górskiego:
•	 PPHU	Erbet	–	Nowy	Sącz
•	 Tłocznia	Maurer	–	Zarzecze
•	 Owoc	Łącki	–	Łącko
•	 Restauracja	pod	Jabłonią	–	Łącko
•	 FHU	Zibud-Bruk	–	Kamienica

•	 FitnessClub	–	Kamienica
•	 Mumu	Studio	–	Łącko	
•	 Środki	Ochrony	Roślin	–	Firma	Handlowo-

Usługowa	Lucyna	Pulit	–	Czarny	Potok
•	 FH	Maria	Kołodziej	–	Łącko	Pawilon	Handlowy
•	 Usługi	Księgowe	–	Zofia	Nowak	–	Łącko	
•	 Oriflame	–	Bożena	Jachymiak	–	Łącko	
•	 Szpec	–	Materiały	Wykończeniowe	Arkadiusz	

Lasyk	–	Łącko	
•	 Aranżacja	Wnętrz	–	Jolanta	Faron	–	Łącko	

Rynek
•	 Zakład	Usługowy	„Spawmet”	–	Tadeusz	

Kołodziej	–	Jazowsko	
•	 Firma	Cechini	–	Rozlewnia	Wody	Mineralnej	

„Muszyna”	–	Muszyna	Złockie
•	 Towarzystwo	Miłośników	Ziemi	Łąckiej	–	Łącko	
•	 Marko-Meble	–	Marek	Faron	–	Maszkowice
•	 Sklep	Komputerowy	„Komperion”	–	Łącko	
•	 Firma	„Tech-Met”	Piotr	Kołodziej	–	Jazowsko	
•	 Budex	Auto	Serwis	–	Łącko	F
•	 Firma	Beata	Sikora	–	Odzież	Dla	Dzieci	

i Niemowląt	–	Łącko	
•	 Firma	Biurowiec	–	Zabrzeż/Stary	Sącz
•	 Run	Shop	Pl	–	Nowy	Sącz	ul.	Nadbrzeżna	

Partnerzy
•	 Nowosądecki	Portal	Biegowy	–	Runners.ns
•	 Visegrad	Maraton	–	Rytro	
•	 Telewizja	Beskid

IV Bieg Górski Kwitnącej Jabłoni
W dniu 16 maja w ramach obchodów Święta kwitnącej Jabłoni odbyła się iV edycja Biegu Górskiego, 
którego pomysłodawcą jest kamil nowak z Łącka, wielki pasjonat biegania, który swoją pasją 
zaraził już wiele osób i organizuje bieg wespół z Gminnym ośrodkiem kultury w Łącku oraz Halą 
Widowiskowo-sportową w Łącku. 
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Dzieci rywalizowały ze sobą mierząc 
się m. in. w konkurencjach takich 
jak: wyścig w worku, rzuty piłecz-

kami do ruchomego celu, skoki na piłce 
z rogami, zbieranie piłek na czas, bieg sla-
lomem z woreczkiem na głowie utrzy-
mując jednocześnie piłeczkę na rakiecie. 
nagrodą dla uczestników był kosz pełen 
słodyczy. imprezie towarzyszyło wie-
le atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia, ma-
lowanie twarzy, zabawy integracyjne, 
modelowane balony. Choć u wielu dzie-
ci widać było zmęczenie konkursami jak 
również upalną pogodą, to jednak emocje 

i wrażenia z festynu pozwoliły opuścić 
im „plac zabaw” w bardzo dobrych humo-
rach z uśmiechniętymi buziami.

kolejnym punktem „sportowej sobo-
ty” był Turniej oldbojów w Piłce nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Łącko. rozgryw-
ki odbyły się na płycie boiska GLks zyn-
dram. W turnieju udział wzięły 4 dru-
żyny tj. sandecja, Gorce kamienica, 
zyndram Łącko oraz dream Team orlik 
(drużyna złożona z zawodników rekre-
acyjnie grających na co dzień na orlikach 
i Hali). rozgrywki potraktowano przede 
wszystkim jako relaks i dobrą zabawę, 

mecze stały na wysokim poziomie i były 
bardzo zacięte. najlepszą drużyną okaza-
ła się ekipa sandecji wyprzedzając old-
bojów z GLks zyndram, trzecie miejsce 
przypadło Gorcom kamienica. najważ-
niejszą wiadomością było to, że podczas 
potyczek piłkarskich nikt nie ucierpiał, 
obeszło się bez żadnych, nawet najdrob-
niejszych kontuzji. na zakończenie wszy-
scy uczestnicy zasiedli do grillowania 
pozostając przy tematach piłkarskich, 
wspominając lata spędzone na boisku.

za: www.hala.lacko.pl

Sportowa sobota w ramach Święta Kwitnącej Jabłoni
Tuż po zakończonym iV Biegu kwitnącej Jabłoni na terenie orlika w Łącku odbył się festyn rekreacyjno-
sportowy dla dzieci, imprezę prowadzili animatorzy pracujący na obiektach „orlik” w Łącku i Jazowsku. 
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W zawodach wzięło udział 24 zawodni-
ków z takich klubów jak: ks rojek kra-
ków, Uks „Śląsk” ruda Śląska, krakowski 
klub Bokserski, „Tiger” Tarnów, „ring” 
Busko-zdrój, „Champion” myślenice, 
„Górnik” Wieliczka, „magic Boxing” Brze-

sko, „superfighter” nowy sącz oraz  orga-
nizator gali nowosądecki klub Bokserski 
„Golden Team” z nowego sącza. 

Bokserzy stoczyli 12 trzyrundowych 
pojedynków w kategoriach juniorskich 
i seniorskich. Walki były bardzo wyrów-

nane i emocjonujące. dodatkowo podczas 
imprezy swoje umiejętności zaprezento-
wali zawodnicy nowosądeckiego klubu 
sportowego Taekwon-do oraz odbył się 
mini koncert młodzieżowego zespołu 
Poison z Tęgoborzy.

Gala Boksu w hali widowiskowo-sportowej w Łącku

Na wesoło 

dzwoni blondynka na pogotowie:
 – mój mąż połknął igłę.

kobieta, która odebrała telefon mówi:
 – za kilka minut u pani będziemy.

Po kilku minutach blondynka znowu 
dzwoni na pogotowie:

 – Już nie trzeba przyjeżdżać, zna-
lazłam drugą.

Co mówi piłkarz, gdy przychodzi do 
fryzjera?
– GoL!

Pani w szkole pyta Jasia:
 – Powiedz mi kto to był: mickie-

wicz, słowacki i norwid?
 – nie wiem. a czy pani wie kto to 

był: zyga, Chudy i kazek?
 – nie wiem – odpowiada 

nauczycielka.
 – To co mnie pani swoją bandą 

straszy?

idzie turysta obok lasu i widzi Bacę, 
który rąbie drzewo tak, że aż wió-
ry lecą.

 – Baco gdzieś się nauczył tak 
rąbać!?

 – na saharze.
 – ale przecież to pustynia...
 – Teraz tak.

Brunetka i blondynka znalazły trzy 
granaty ręczne i postanowiły, że le-
piej będzie, jeśli zabiorą je na poste-
runek policji. 

 – a co, jeśli jeden nam wybuch-
nie, zanim tam dotrzemy? – pyta 
brunetka. 

 – nie martw się – mówi blondyn-
ka – skłamiemy i powiemy, że zna-
lazłyśmy tylko dwa.

Uśmiechnij się

W sobotę 6 czerwca w Hali Widowiskowo-sportowej w Łącku odbyła się Gala Boksu „Golden Team 
explosion iV”.
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Gminny dzień dziecka  

nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku Powiatowy dzień Bibliotekarza w Łącku – małe Łącko

malarstwo mariusza obrzuda – wystawa w hali widowiskowo-
sportowej w Łącku

Powiatowy dzień Bibliotekarza w Łącku

msza Św. na Cisowym dziole

eko-moda w wydaniu przedszkolaków

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie



Święto Kwitnącej Jabłoni w obiektywie 
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