
Franciszek Opyd
OWOCE

Ułożone odmianami,
na równiutkich pryzmach,
pachnące witaminami,
są cudowne, każdy przyzna. 

 Owoc jest wynikiem pracy,
 myśli, czynu, bądź starania,
 owocobranie tłumaczy,
 powód tego świętowania.

Życie nam owoce daje,
za wysiłek w coś włożony, 
a odwiecznym już zwyczajem,
każdy trud jest nagrodzony. 
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Za nami kolejne łąckie Owocobra-
nie. Pierwszy dzień upłynął pod 
znakiem zmagań sportowych. na 

stadionie GLkS zyndram odbył się mię-
dzynarodowy turniej Piłki nożnej Sió-
demek Oldbojów o Puchar wójta Gminy 
Łącko Janusza klaga. w rozgrywkach 
tych wzięło udział sześć drużyn. najlepsi 
okazali się zawodnicy z drużyny tartak 
Groński, drugie miejsce zajęła Jackówka 
Limanowa, zaś trzecie relax tymbark. 
zaś o 16 na łąckim rynku rozpoczął się 
widowiskowy pokaz ratownictwa tech-
nicznego w wykonaniu strażaków OSP 
z Gminy Łącko oraz ćwiczenia zgrywają-
ce. Po zakończeniu szczególnie najmłod-
si z wielkim zainteresowaniem oglądali 
sprzęt strażacki, przymierzali mundury.

w niedzielę łącki rynek zawładnięty 
został przez liczne stoiska sołectw Gminy 
Łącko, wystawy prac twórców z całej Są-
decczyzny, zaś scena przez Orkiestrę dętą 
im. tadeusza moryto oraz zespoły regio-
nalne: zespół regionalny im. Joszka Pri-
hody z Petrovan, „dubrawa” z Preszowa,  
„młodych albigowian” z albigowej oraz 

„Górali Łąckich”. Uroczystego otwarcia 
imprezy i powitania zaproszonych gości 
dokonał wójt Gminy Łącko Janusz klag. 
następnie wraz z Przewodniczącym 
rady Gminy Łącko zdzisławem warze-
chą wręczyli Barbarze i Grzegorzowi Le-
gutkom wieloletnim członkom zespołu 
regionalnego „Górale Łąccy” odznacze-
nia zasłużony dla Gminy Łącko. nagro-
da pieniężna ufundowana przez wójta 
została przekazana Orkiestrze dętej im. 
tadeusza moryto za wieloletnie kulty-
wowanie rodzimej kultury i działalność 
artystyczną. 

Specjalnie powołane komisje oceniały 
stoiska sołeckie, które zostały przygoto-
wane z wielkim zaangażowaniem przez 
sołectwa gminy Łącko oraz placki ze śliw-
kami, które po ocenie mogli, skosztować 
uczestnicy imprezy. Po południu roz-
poczęły się konkurencje o charakterze 
sportowym, w których mogli się spraw-
dzić zawodnicy z ośmiu miejscowości. 
wiele śmiechu ale i prawdziwy doping 
zaangażowanych mieszkańców towa-
rzyszyło poszczególnym dyscyplinom, 

bo i gra toczyła się o wysoką stawkę – 
zwycięskie sołectwo zdobywało 5000 zł, 
drugie 3000 zł, a trzecie 2000 zł – z prze-
znaczeniem na potrzeby wsi. Po podsu-
mowaniu punktacji najlepsze okazały 
się maszkowice, drugie Łącko, a trzecie 
Obidza – ale zaznaczyć należy, że walka 
była niezwykle zacięta i rozgrywała się 
do ostatnich sekund. dyplomy i okazyjne 
czeki wręczał przedstawicielom sołectw 
wójt Gminy Łącko Janusz klag. wcześniej 
zostały wręczone dyplomy i puchary dla 
uczestników wakacyjnej Ligi rozgrywa-
nej na wszystkich obiektach sportowych 
Gminy Łącko. 

Po emocjach sportowych nadszedł 
czas na dawkę wyjątkowego humoru gó-
ralskiego w wykonaniu kabaretu truteń 
ze Skawy. cięte teksty, okraszone muzy-
ką oklaskiwała licznie zgromadzona pu-
bliczność. Święto Owocobrania w Łącku 
zakończyła zabawa taneczna z kapelą ro-
dziny Steców. 

(b.g.)
zdj. MR

Święto Owocobrania w Łącku
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Po przeprowadzonych pokazach ra-
townictwa drogowego oraz pokazo-
wych akcjach gaśniczych jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Łącko, druhowie udali się na pod-
sumowanie akcji do amfiteatru „na Je-
żowej”. na samym początku głos zabrali 
– komendant Gminny OSP mariusz Piwo-
war i Prezes Gminny OSP Stanisław my-
jak, oceniając bardzo dobrze przeprowa-
dzone ćwiczenia ratownicze.

dziękując wszystkim za włożony trud 
i ryzyko podejmowane podczas akcji ra-
tunkowych, wójt Gminy Łącko podzię-
kował wszystkim druhom i przekazał 
sprzęt i wyposażenie zakupione dla jed-
nostek z terenu Gminy Łącko.

tekst i zdj. DB

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP  
z Gminy Łącko

w dniu 31.08.2013 r. na ryn-
ku w Łącku, odbyły się poka-
zy ratownictwa drogowego 
realizowanego przez Jednost-
ki OSP z terenu Gminy Łącko. 
w ramach ćwiczeń zainsce-
nizowano wypadek drogowy 
z udziałem 2 pojazdów. Stra-
żacy przeprowadzili ćwiczeb-
ną akcję ratowniczą.

4 Wiadomości Łąckie Lipiec Sierpień Wrzesień 2013



Pan wojewoda podkreślił bardzo ambit-
ny charakter tej inwestycji oraz swoją 
przychylność dla projektu.

inwestycja ta otrzymała dofinanso-
wanie z ogólnej rezerwy budżetowej 
Prezesa rady ministrów w roku 2013 
na kwotę 2 414 740 zł. rozbudowa zSG 
w Łącku jest dla naszej gminy strategicz-
ną inwestycją w zakresie edukacji. Biorąc 
pod uwagę płaszczyznę edukacyjną pro-
jektu, jest to jedyna tego typu inwestycja 
w małopolsce, która została w roku bie-
żącym dofinansowana z ogólnej rezerwy 
budżetowej Prezesa rady ministrów.

Po podpisaniu umowy wojewoda 
wraz z wójtem, radnymi, sołtysami i dy-
rekcją Szkoły oraz radą rodziców doko-
nali wizytacji zSG w Łącku oraz miejsca, 
w którym powstanie nowy budynek 
szkoły.

tekst i zdjęcia: KK

Wojewoda Małopolski Jerzy Miller podpisał umowę 
na rozbudowę szkoły w Łącku. 
w dniu 4 września 2013r., w Sali Obrad Urzędu Gminy Łącko, została podpisana umowa pomiędzy 
Gminą Łącko i wojewodą małopolskim na rozbudowę zespołu Szklono-Gimnazjalnego w Łącku. 
Biorąc pod uwagę znaczenie tej umowy, w celu jej podpisania do Łącka przybył Pan Jerzy miller 
wojewoda małopolski. 
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Uroczystości rozpoczęły się mszą 
Św. odprawioną w pięknym, zabyt-
kowym kościele, w której Liturgię 

włączyli się górale, a ich piękne głosy roz-
brzmiewały w całej świątyni. 

następnie korowód przemaszerował 
ulicami Petrovan promując popołudnio-
we występy w ramach 9. Petroviańskich 
dni Folkloru. imprezę rozpoczął Jan Len-
ko starosta Gminy Petrovany, który przy-
witał zaproszonych gości – wójta Gminy 
Łącko Janusza klaga, Przewodniczącego 
rady zdzisława warzechę, radnych Gmi-
ny Łącko Bernadettę wąchałę-Gawełek i 
Stanisława wnęka oraz dyrektor Gmin-
nego Ośrodka kultury w Łącku Barbarę 
moryto. Jako pierwsza w programie ar-
tystycznym wystąpiła Orkiestra dęta 
przy OSP w Preszovie wraz z grupą mar-
żonetek, które będę reprezentować Sło-
wację na międzynarodowych zawodach 
na węgrzech. Potem na scenie zaprezen-
towali się „Górale Łąccy”. ich niezwykle 
żywiołowy i urozmaicony program zo-
stał niezwykle gorąco przyjęty przez 
publiczność. Po góralach na scenie za-
prezentował się zespół z gminy Łańcut, 
a dokładnie podobnie jak Łącko, sadow-
niczej miejscowości albigowa, zaś po nich 
nadszedł czas na występy folklorystycz-
ne zespołów z całej Słowacji.   

Po pełnym wrażeń dniu i wspaniałej 
atmosferze w Petrovanach, łąckowianie 
wrócili do swoich domów.

tekst i zdjęcia: (b.g.)

Z wizytą u przyjaciół w Petrovanach
w dniu 23 czerwca delegacja samorządowa oraz zespół regionalny  
„Górale Łąccy” wzięli udział w 9. dniach Folkloru w Petrovanach na Słowacji.
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Turyści powitani pod łąckim kościo-
łem przez Sekretarza Gminy Sta-
nisława Piksę wyruszyli na szlak 

prowadzeni przez marię Pierzgę z Łącka 
– przewodniczkę Pttk i członka sekcji 
limanowskiej GOPr. 

Po ponad 3,5 godzinnym marszu zdo-
byli jeden z najwyższych szczytów Beski-
du wyspowego czyli modyń o wys. 1029 
m n.p.m. zwaną również dawniej Patryją. 
dołączyli do nich piechurzy, którzy wy-
szli ze zbludzy i Przełęczy Ostra – cichoń. 
Szacunkowo w piękny niedzielny dzień, 
szczyt ten zdobyło ok. 700 osób. 

O godz. 12.00 odbyła się msza Św. od-
prawiona przez ks. Stanisława kowali-
ka, kapelana związku Podhalan oddział 
w Łącku i proboszcza parafii w Łososinie 
Górnej, którego piękne kazanie zostało 
nagrodzone gromkimi owacjami. Ofia-
ra zebrana w trakcie mszy Św. w kwocie 
2640,82 zł zostanie przekazana na pomoc 
w odbudowie domu dla Jana myjaka z woli 
kosnowej, któremu pożar zabrał dobytek 
całego życia. Oprawę muzyczną zapewni-
ła rodzina dudów z woli kosnowej (Stani-
sław wraz z córkami kingą i małgorzatą).  

Po mszy Św. odbyły się liczne konkur-
sy dla wszystkich uczestników, a oto ich 
wyniki:
naJmŁOdSzy UczeStnik: 
adrian Budz /1 rok/ z zakopanego
naJStarSzy UczeStnik: 
rozalia krajewska /81 lat/ z woli 
kosnowej
UczeStnik z naJdaLSzeGO zakątka 
POLSki: Józef Pawlicki z Łodzi, 
eUrOPy: Henryk dudziński z żoną nad-
ine z Lille /Francja/konsul Honorowy rP 
we Francji

Świata: /spoza granic Ue/ – Grzegorz 
Jasiński z tarnopola /Ukraina/
kOnkUrS wiedzy O BeSkidzie wy-
SPOwym i Gminie
i m. zdzisław Potaczek z mszany dolnej,  
ii m. Stanisław wydra ze Skawiny, 
iii m. marek wydra z kasinki małej
naJmiLSza: małgorzata duda z woli 
kosnowej, naJmiLSzy: witold wójcik 
z Bochni
kOnkUrS GrzyBOBrania „najpiękniej-
szy beskidzki prawdziwek” – ania duda 
z woli kosnowej 

nagrody ufundowała Gmina Łącko 
i Firma tymbark. 

zregenerować siły pomógł posiłek 
przygotowany przez restaurację pod 
Jabłonią z Łącka. Po kilku godzinach 
wspólnej zabawy uczestnicy spotkania 
w doskonałych nastrojach rozeszli się 
do swoich domów.  

Gminny Ośrodek kultury w Łącku ser-
decznie dziękuje wszystkim instytucjom 
i Osobom Prywatnym za bezinteresowne 
wsparcie i pomoc w organizacji grupo-
wego wyjścia na modyń w ramach akcji 

Odkryj Beskid wyspowy:
 –  restauracja pod Jabłonią z Łącka p. 

cecylia Pierzchała 
 –  GS Samopomoc chłopska w Łącku p. 

antoni Baran
 –  zakład Gospodarki komunalnej 

w Łącku p. tadeusz myjak oraz pra-
cownicy: Jan zborowski, roman 
mrówka, Stanisław Baran, Jan kałuż-
ny, Stanisław Pietrzak, Henryk duda

 –  woj-tom z maszkowic p. wojciech 
Stec

 –  Batpol z Jazowska pp. maciej Batosz, 
marta Batosz

 –  Unimat z Łącka pp. krzysztof mły-
narczyk i Jan cedzidło

 –  komendant Gminny OSP w Łącku kpt 
mariusz Piwowar i druhowie z OSP 
w woli 

 –  kosnowej i zagorzynie
 –  Stanisław duda z rodziną z woli 

kosnowej
 –  maria Pierzga z Łącka przewodnik 
 –  tomasz Ćwikowski z Łącka
 –  ks. dr Stanisław kowalik
 –  teresa i Józef Janczurowie z Łącka
 –  kazimierz Potoniec z czarnego 

Potoku
 –  magdalena Leszko z kiczni
 –  Stanisław czepielik z Łącka
 –  mateusz Plechta z Łącka
 –  Jan zborowski z Łącka
 –  Jan madziar z kadczy
 –  Sławomir Pietruszka z Jazowska
 –  marian wąchała z woli kosnowej 
 –  czesław Szynalik inicjator akcji 

z mszany dolnej

tekst i zdj. JK

Modyń zdobyta. w dniu 7 lipca 2013 r. odbyło się grupowe 
wyjście na modyń w ramach akcji „Odkryj Beskid wyspowy”. 
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W przygotowanej z tej okazji 
uroczystości, udział wzięli 
Stanisław kogut Senator rP, 

Barbara Bartuś Poseł rP, wiesław 
Jańczyk Poseł rP, marta mordarska 
radna Sejmiku województwa mało-
polskiego, Jan Golonka Starosta Po-
wiatu nowosądeckiego, Janusz klag 
wójt Gminy Łącko, radni Gminy Łącko 
na czele z Przewodniczącym zdzisła-
wem warzechą, antoni Ogórek Pre-
zes OzPn w nowym Sączu, Leszek koło-
dziej Prezes LkS Budowlani w Jazowsku, 
aleksander Giertler Prezes Powiatowego 
zrzeszenia Ludowych zespołów Sporto-
wych oraz mieszkańcy Gminy Łącko.

Przywitania przybyłych gości doko-
nał Janusz klag wójt Gminy Łącko, któ-
ry w swoim przemówieniu przekazał po-
dziękowania i wyrazy uznania dla byłych 
i obecnych działaczy klubu: Fryderyk 
Bugajski, Jan Hebda, krzysztof Słowik, 

eugeniusz Gromala, marta kowalik, Le-
szek kołodziej i Józef Stanisz.

następnie ks. mirosław Papier Pro-
boszcz Parafii w Jazowsku odmówił 
modlitwę i poświęcił obiekt oraz płytę 
boiska. tradycyjnego przecięcia wstę-
gi dokonali kolejno Stanisław kogut Se-
nator rP, Barbara Bartuś Poseł rP, wie-
sław Jańczyk Poseł rP, marta mordarska 
radna Sejmiku województwa małopol-
skiego, Jan Golonka Starosta Powiatu 

nowosądeckiego, zdzisław warzecha 
Przewodniczący rady Gminy Łącko, Ja-
nusz klag wójt Gminy Łącko wraz z Lesz-
kiem kołodziejem Prezesem LkS Budow-
lani w Jazowsku.

w trakcie imprezy odbyły się dwa me-
cze pomiędzy  trampkarzami LkS zyn-
dram Łącko i LkS Jazowsko, oraz oldbo-
jami LkS zyndram Łącko i LkS Jazowsko.

Uroczystość uświetniała kapela mło-
dzieżowa „FiyrLOki” działająca przy 
Gminnym Ośrodku kultury w Łącku oraz 
zabawa taneczna, która trwała do póź-
nych godzin nocnych.

modernizacja budynku była możliwa 
dzięki wsparciu małopolskiego Urzędu 
marszałkowskiego ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” Programu roz-
woju Obszarów wiejskich 2007-2013. 
całkowity koszt dofinansowania wy-
niósł 316 355 zł.

tekst i zdjęcia: MR

Otwarcie nowego obiektu szatni przy LKS Budowlani 
w Jazowsku
13 lipca o godz. 17:00 oficjalnie otwarto budynek szatni zlokalizowany przy boisku sportowym 
LkS Budowlani w Jazowsku.

8 Wiadomości Łąckie Lipiec Sierpień Wrzesień 2013



Licznie zgromadzonych w sali obrad 
gości przywitał Janusz klag wójt 
Gminy Łącko. wśród zgromadzo-

nych znaleźli się członkowie rodziny no-
minowanego, a także parlamentarzyści 
w osobach: andrzej czerwiński, edward 
Siarka, marina cycoń, przedstawiciele 
Biura Posła andrzeja romanka oraz Biu-
ra Senatora Stanisława koguta, radni 
Gminy Łącko z Przewodniczącym zdzi-
sławem warzechą na czele, przedstawi-
ciele organizacji, stowarzyszeń i mediów.

z-ca komendanta wkU w nowym 
Sączu Henryk kiełbasa oraz kpt. zenon 
koszut uroczyście wręczyli nominację 
oficerską Panu władysławowi podpi-
saną przez Prezydenta rP – Bronisława 
komorowskiego.

wzruszona siostra władysława Ste-
fania Laskowska przedstawiła historię 

rodziny Świątników w okresie wojen-
nym. następnie przyszedł czas na gra-
tulacje dla nominowanego. Uroczystość 
uświetnił koncert młodzieżowej kapeli 
regionalnej „Fiyrloki”. 

(b.g.) , zdj. MR

Nominacja na stopień oficerski 
Władysława Świątnika
w dniu 16 lipca w Urzędzie Gminy w Łącku odbyła się wyjątkowa 
uroczystość – nominacja na stopień oficerski kombatanta ii wojny 
światowej władysława Świątnika. 

Władysław Świątnik – ur. 1920 r. 
w Kadczy, gdy wybuchła II wojna świa-
towa zgłosił się na ochotnika w szeregi 
Wojska Polskiego. Miał wówczas 19 lat 
i był studentem. Pierwszym zadaniem 
młodego żołnierza było przekazywanie 
informacji na temat kierunków lotów sa-
molotów nieprzyjaciela Wojsku Polskie-
mu z wieży klasztoru klarysek w Sta-
rym Sączu, potem padł jednak rozkaz, 
aby wycofać się na wschód gdzie miały 
grupować się siły do formowania Wojska 
Polskiego, ale tam niestety stacjonowały 
już wojska radzieckie. 

Powrócił więc do Kadczy, aby 
w 1940 r. spróbować przedrzeć się do 
Francji, do wojska gen. Sikorskiego. Wy-
ruszył pieszo przez Słowację, aby dostać 
się na Węgry i z Budapesztu, pod innym 
imieniem i nazwiskiem udać się do Fran-
cji, gdzie został wcielony do armii i wal-
czył na linii Maginota.

Po kapitulacji Francji, gdy dalsza wal-
ka okazała się niemożliwa, bo zabrakło 
amunicji, zostali wraz z wojskiem oto-
czeni przez Niemców i musieli wycofać 
się do Szwajcarii. Po drugiej wojnie świa-
towej wrócił do Francji, gdyż powrót do 

Polski okazał się niemożliwy, ze wzglę-
du na zaistniałą sytuację polityczną 
i jego sytuację rodzinną – miał wówczas 
żonę i syna. Wyjechał więc do Australii 
i tam osiadł, do Polski powrócił na krót-
ko w 1970 r., ale nie chciał tutaj dłużej 
zostać przez wzgląd na panujący sys-
tem polityczny, siedem lat temu kupił 
dom w Czerńcu i przyjeżdża tutaj na se-
zon letni, uważa bowiem, że należy wró-
cić do miejsca, z którego pochodzą jego 
korzenie, do swojej Ojczyzny.    
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Po odsłonięciu tablicy upamiętnia-
jącej rodzinę założycielki w koście-
le parafialnym w Łącku odbyła się 

góralska rocznicowa msza Św. celebro-
wali ją: proboszcz łąckiej parafii ks. Jó-
zef trzópek, ks. krzysztof Orzeł wicedy-
rektor radia rdn małopolska oraz byli 
członkowie zespołu ks. robert duda (wi-
kary w czchowie) oraz ks. dr Stanisław 
kowalik (proboszcz parafii w Łososinie 
Górnej, kapelan związku Podhalan od-
dział w Łącku), który wygłosił piękne 
kazanie w łąckiej gwarze – nie tylko mó-
wiąc, ale i śpiewając. 

następnie wszyscy w korowodzie 
powędrowali do amfiteatru na Jeżo-
wej. tam rozpoczęło się widowisko pt. 
„Łąckie gronie niech świat słysy, nie 
skreślojcie scąścia z dusy.” Uhonorowa-
ni zostali również wieloletni, zasłużeni 
członkowie zespołu. Swoje odznaczenia 
zasłużony dla kultury Polskiej przeka-
zał minister kultury i dziedzictwa na-
rodowego. z gratulacjami pospieszyli 
również posłowie anna Paluch, Barbara 
Bartuś, arkadiusz mularczyk i andrzej 
romanek. marszałek województwa ma-
łopolskiego marek Sowa uhonorował 

zespół medalem Polonia minor, Staro-
sta nowosądecki Jan Golonka wręczył 
Jabłka Sądeckie oraz nagrodę pieniężną, 
wójt Gminy Łącko Janusz klag wyróżnił 
zespołowiczów odznaczeniami zasłużo-
ny dla Gminy Łącko, dyplomami oraz na-
grodą pieniężną. 

widowisko, w którym nie zabrakło 
chwili zadumy nad tymi, którzy odeszli, 
oklaskiwali wszyscy. rozpoczęło się ono 
od scenki zatytułowanej „Sianokosy”, 
aby potem zaprezentować liczne tańce 
i zabawy tak młodych górali jak i staro-
stów podczas spotkania „w chałpie”. do 

Jubileusz 80-lecia Zespołu Regionalnego
20 lipca zespół regionalny „Górale Łąccy” im. marii chwalibóg obchodził 
jubileusz 80-lecia działalności. 
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ostatniej polki górale łąccy zaprosili do 
tańca licznie zgromadzoną publiczność, 
w tym również znamienitych gości. 

na zakończenie z gratulacjami po-
spieszyli przedstawiciele organizacji 
i stowarzyszeń, delegacje zaprzyjaźnio-
nych zespołów oraz publiczność łąckiego 
amfiteatru. nie milkły oklaski i gromkie 
„Sto lat”. Potem byli i aktualni członko-
wie „Górali Łąckich” spotkali się w hali 
widowiskowo-sportowej, gdzie był czas 
na wspólne śpiewy, tańce i wspomnienia.  

(b.g.)
zdjęcia: Stanisław Śmierciak, arch. Staro-

stwa Powiatowego w Nowym Sączu, JK

„Górale Łąccy”
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W poprzednim numerze wŁ pisa-
łam o etapie regionalnym mię-
dzynarodowego konkursu Pla-

stycznego dla dzieci i młodzieży pt. „moja 
przygoda w muzeum”. w tym właśnie 
etapie zostały nagrodzone dwie młode 
plastyczki natalia mrówka i Oliwia Po-
gwizd szkolące swój warsztat plastycz-
ny pod okiem magdaleny Leszko w Gmin-
nym Ośrodku kultury w Łącku. Prace ich 
zostały przesłane do muzeum Okręgo-
wego w toruniu, które jest organizato-
rem konkursu przy wsparciu minister-
stwa kultury i dziedzictwa narodowego, 
Fundacji Bankowej im. Leopolda kronen-
berga oraz Urzędu miasta torunia. 

w do ostatniego etapu konkursu prace 
przysłano z ok. 100 ośrodków z całej Pol-
ski i z ok. 40 ośrodków zagranicznych (m. 

in. z Białorusi, Bułgarii, chin, estonii, Gre-
cji, Litwy, Łotwy, macedonii, rosji, rumu-
nii, Słowenii, turcji, a także ze Słowacji). 

w grupie wiekowej 13-15 lat nagro-
dzona została Oliwia Pogwizd za pracę 

pt. mizrach. nagrodę otrzymała również 
opiekunka warsztatu plastycznego mag-
dalena Leszko. 

Serdecznie gratulujemy tak wielkiego 
sukcesu. Praca Oliwii zostanie umiesz-
czona w specjalnym okolicznościowym 
folderze wydanym na podsumowanie 
konkursu. 

Oliwia Pogwizd ma 14 lat, jest z Za-
brzeży, aktualnie uczy się w Gimnazjum 
w Łącku. Swój warsztat plastyczny roz-
wija od kilku lat – w 2012 r. uczestniczy-
ła w projekcie realizowanym przez GOK 
w Łącku pt. „W świecie sztuki”, aktualnie 
uczestniczy w warsztatach plastycznych 
w GOK-u. 

(b.g.)

Oliwia Pogwizd laureatką XXXV międzynarodowego 
konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „moja przygoda 
w muzeum”

Jubileusz 80-lecia Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”
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Ta ogólnopolska impreza, której in-
tegralną częścią są konkursy ga-
wędziarzy, instrumentalistów, 

śpiewaków, drużbów weselnych i  mowy 
starosty weselnego oraz liczne koncer-
ty i imprezy towarzyszące stanowi od 
szeregu lat nie tylko wielką atrakcję dla 
zgromadzonych turystów, ale również 
umożliwia kultywowanie i popularyzo-
wanie tradycji gawędziarstwa, śpiewu 
i gry na instrumentach ludowych.  

w tegorocznym konkursie Gminę Łąc-
ko reprezentowali kamil Basta z kadczy 
i Piotr Pyrdoł z zabrzeży – w kategorii 
gawędziarzy oraz dziewczęca grupa śpie-
wacza z kapeli Fiyrloki w składzie: na-
talia Bandyk, katarzyna twardowska, 
anna kałużny i emilia talar – w katego-
rii śpiewu grupowego, wszyscy zostali 
wydelegowani przez Gminny Ośrodek 
kultury w Łącku i wystąpili w kategorii 
młodzieżowej. 

kamil zaprezentował gadkę własne-
go autorstwa pt. „zmówiny”, zaś Piotrek 
„List” Stanisława wąchały, dziewczęta 
zaśpiewały „Luboniu, Luboniu”, „Padła 
rosa”, „w moim ogrodecku” i „weź Jasiu 
pisołecko”.

komisja konkursowa w składzie: mgr 
aleksandra Bogucka – etnomuzykolog, dr 
artur czesak – językoznawca, mgr Bene-
dykt kafel – etnograf, mgr dorota majer-

czyk – etnolog, dr hab. Stanisław węglarz 
– antropolog kulturowy po przesłucha-
niu i gruntownej ocenie – zgodnie z kryte-
riami określonymi w regulaminie – 188 
punktów programu we wszystkich 
konkursach i kategoriach regulamino-
wych, w tym: 46 gawędziarzy (26 doro-
słych, 11 młodzieżowych, 9 dziecięcych); 
54 instrumentalistów (25 dorosłych, 

17 młodzieżowych, 12 dziecięcych); 
39 śpiewaków solistów (29 doro-
słych, 6 młodzieżowych, 4 dziecię-
cych); 45 grup śpiewaczych (35 doro-
słych, 7 młodzieżowych i 3 dziecięcych); 
3 starostów weselnych oraz 1 drużbę 
weselnego z województw: małopolskie-
go, podkarpackiego, śląskiego, święto-
krzyskiego, lubuskiego, łódzkiego, wiel-
kopolskiego i pomorskiego postanowiła 
przyznać nagrody i wyróżnienia naszym 
reprezentantom przypadły w udziale:
w kategorii gawędziarzy:
II miejsce i nagroda pieniężna w wys. 
150 zł dla Kamila Basty z Kadczy
III miejsce i nagroda pieniężna w wys. 
100 dla Piotra Pyrdoła z Zabrzeży
w kategorii śpiewu grupowego: 
wyróżnienie dla żeńskiej grupy „Fiyr-
loki” z Łącka.

komisja jednocześnie podkreśliła, że 
poziom tegorocznego konkursu był nie-
zwykle wysoki, a na uwagę zasługuje 
również fakt, że w 47. „Sabałowych Ba-
janiach” wzięło udział „wielu zdolnych 
dziecięcych wykonawców, którzy stano-
wią gwarancję kontynuacji przekazu ro-
dzimej tradycji”. 

Gratulujemy serdecznie naszym 
reprezentantom. 

(b.g.)
zdjęcia: JK

Sukcesy „naszych” na 47. 
Sabałowych Bajaniach
w dniach 7-11 sierpnia już po raz 47. w Bukowinie tatrzańskiej 
odbyły się Sabałowe Bajania czyli Festiwal Folkloru Polskiego. 
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W tym roku wiary przeżywali-
śmy kolejne Xi Świętojańskie 
dni młodych, pod hasłem „JE-

STEŚCIE SOLĄ ZIEMI”, które nadało im 
szczególny wymiar i znaczenie dla nas 
wszystkich. Jak co roku są one organi-
zowane tydzień przed zakończeniem 
roku szkolnego, w Odpust ku czci Św. 
Jana chrzciciela i dlatego nazywają się 
„świętojańskimi.” 

Słowa chrystusa „Jesteście solą ziemi” 
były w te dni szczególnym zaproszeniem 
i zadaniem dla każdego uczestnika tych 
dni, aby podobnie jak sól nadaje smak po-
trawom, zachowuje przed zepsuciem i le-
czy rany, taką samą role pełniła w świe-
cie wiara i miłość uczniów Jezusa. Jest 
to szczególnie konieczne w dzisiejszych 
czasach, kiedy zauważamy, jak wielu, nie 
tylko ludzi młodych nie ma w sobie pra-
gnienia wiary i przekonania do jej ko-
nieczności w życiu człowieka. Powodów 
może być wiele, a jednym z głównych jest 
złe świadectwo wierzących, którzy stali 
się „solą zwietrzałą” pozbawioną smaku 
i znaczenia. 

dlatego naszym celem w Święto-
jańskie dni młodych było ukazanie na 
nowo czym jest wiara, chrześcijaństwo 
i doprowadzenie młodych do osobiste-
go wyznania swojej wiary, pogłębienia 
jej i wyrażenie przez wspólną modlitwę, 
świadectwo życia, radosne przeżywanie 
spotkań w czasie tych dni oraz zachęce-
nie aby to doświadczenie były realizowa-
ne w dalszym codziennym życiu. temu 

celowi służyły różne spotkania, koncerty, 
wydarzenia oraz gadżety które otrzymy-
wali uczestnicy tych spotkań.

realizowany program i spotkania 
w czasie Xi ŚJdm opierały się także na 
słowach papieża Franciszka: „Zgódź się 
więc, aby zmartwychwstały Chrystus 
wszedł w Twoje życie, przyjmij Go jak przy-
jaciela, z ufnością. On jest życiem! Jeśli do-
tąd byłeś od Niego daleko, zrób mały krok, 
przyjmie cię z otwartymi ramionami. Je-
śli jesteś obojętny, zaryzykuj, nie rozcza-
rujesz się. 

Jeśli zdaje ci się, że trudno za Nim iść, nie 
lękaj się, powierz się Jemu, bądź pewien, że 
On jest blisko ciebie, jest z tobą i obdarzy 
cię pokojem, którego szukasz i siłą by żyć 
tak, jak On chce.”

te słowa miały szczególny wyraz 
i sens w czasie spotkań na Euchary-
stii, która jest Sakramentem Obecno-
ści Boga pośród nas. to z niej czerpiemy 
siłę i radość wiary. Ona jednoczy nas jako 
wspólnotę uczniów chrystusa i jest we-
zwaniem do ryzyka wiary w codziennym 
życiu i dzielenia się doświadczeniem spo-
tkania Żywego Boga. Pomocą w głębokim 
i osobistym przeżywaniu eucharystii, 
były głoszone homilie przez księdza ra-
fała Jarosiewicza i ks. artura ważnego. 
Odbyły się także warsztaty ewangeliza-
cyjne pod hasłem „Być solą dla innych” po-
prowadzone przez ks. rafała Jarosiewi-
cza oraz pana marka Filara.

w tym roku wyruszyliśmy także pie-
szo w „marszu wspólnoty wiary” do 

kaplicy w Szczereżu, który był wyrazem 
wspólnotowego przeżywania wiary i mo-
dlitwy, gdzie głównym programem była 
o godz. 24.00 Msza św. - „Pasterka Świę-
tojańska”, po niej czuwanie i „wschód 
słońca z Jezusem”. tę część poprowadzi-
ła młodzież z marcinkowic z zespołem  
„WEHIKUŁ” wraz ze swoim opiekunem 
księdzem andrzejem.

Jak co roku przez te dni przewijała 
się wspólna modlitwa(czuwanie, eucha-
rystia), zawody sportowe (piłka nożna, 
siatkowa, koszykówka, szachy, tenis sto-
łowy) oraz koncerty religijne i imprezy 
kulturalne. w tym roku wystąpiły ze-
społy: „BARTEK JASKOT z ZESPOŁEM 
„PRZECINEK”, „BOŻE NUTKI”, „GENE-
ZARETH”, „MAŁY ŚLĄSK”; „FOLK PO-
WER” oraz „CIUPAGA” i „LACHERSI”. 
Jednym z głównych punktów programu 
był koncert dobrze znanej wokalistki 
„MONIKI KUSZYŃSKIEJ Z ZESPOŁEM”. 
wystąpili także nasi młodzi twórcy, śpie-
wający w rożnych zespołach regional-
nych lub indywidualnie oraz grający na 
różnych instrumentach. 

całe spotkanie zakończyliśmy wspól-
ną modlitwą i śpiewem na cześć Bł. Jana 
Pawła ii. 

Jak co roku tak i w obecnej edycji 
Świętojańskich dni młodych dzięki wie-
lu sponsorom, było wiele cennych nagród 
do wygrania. Główna nagroda to wyjazd 
na tygodniowy, wakacyjny pobyt w ta-
izÉ we Francji, oraz do Strasburga w ra-
mach europejskich Spotkań młodych. 

„JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI” 

XI ŚWIĘTOJAŃSKIE DNI MŁODYCH
ŁąckO 21-23 czerwiec 2013 r.
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wierzymy mocno, że modlitwa, re-
fleksja, kultura, muzyka, śpiew, sport 
i zabawa pomogły nam zrealizować sło-
wa Benedykta XVi „Wiara bowiem rośnie, 
gdy przeżywana jest jako doświadczenie 
otrzymanej miłości i kiedy jest przekazy-
wana jako doświadczenie łaski i radości. 
Wiara jest decyzją na to, żeby być z Panem, 
aby z Nim żyć. To „bycie z Nim” wprowa-
dza do zrozumienia powodów, dla których 
się wierzy.

Wiara, właśnie dlatego, że jest aktem 
wolności, wymaga również odpowiedzial-
ności społecznej za to, w co się wierzy. Wia-
ra bowiem rośnie, gdy przeżywana jest 
jako doświadczenie otrzymanej miłości 
i kiedy jest przekazywana jako doświad-
czenie łaski i radości.” 

Jesteśmy świadomi że te szczegól-
ne dni Świętojańskie nie odbyłyby się 
bez modlitwy, pracy nie tylko wolonta-
riuszy i młodzieży ale także parafian 
oraz wsparcia wielu życzliwych i hoj-
nych sponsorów. chcemy z całego serca 

podziękować wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do zre-
alizowania tego ważnego i cennego dla 
nas wszystkich dzieła. dziękujemy wie-
lu anonimowym ofiarodawcom. każde-
go roku na Jasnej Górze na zakończe-
nie Pieszej Pielgrzymki tarnowskiej 
i w święto naszego wolontariatu (23 
września) jest odprawiana msza św. 
w intencji wszystkich dobroczyńców 
Świętojańskich dni młodych i naszego 
Stowarzyszenia. 

Poniżej zamieszczamy listę sponso-
rów i osób, które wsparły nasza inicja-
tywę, którym gorąco dziękujemy. BÓG 
ZAPŁAĆ.
księdzu Prałatowi Józefowi trzópkowi 
wraz z parafianami naszej parafii św. 
chrzciciela w Łącku
ii. księża z parafii i dekanatu Łącko
iii. Siostry Służebniczki z Łącka
iV. Siostry albertynki z Grywałdu
V. krąg domowego kościoła w Łącku

radio rdn małopolska i nowy Sącz – promocja i pa-
tronat medialny
Gość niedzielny tarnowski – promocja i patronat 
medialny
Pan Piotr Gąsienica – prowadzenie imprezy
Urząd Gminy w Łącku
Starostwo Powiatowe w nowym Sączu
Pan Jan dziedzina – radny powiatowy 
Gminny Ośrodek kultury w Łącku 
Gminna komisja rozwiązywania Problemów 
alkoholowych
zakład Gospodarki komunalnej 
„Orlik” i Hala widowiskowo-Sportowa w Łącku 
dyrekcja i nauczyciele zespołu Szkół św. kingi 
w Łącku
dyrekcje Szkół w Łącku, zagorzenie, maszkowicach 
i Szczereżu
związek Podhalan Oddział Łącko
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Łącko
komenda Policji w Starym Sączu – Posterunek 
w Łącku
Firma „StaLPrOdUkt  Sa” z Bochni – Pan Prezes 
Piotr Janeczek
zakłady mięsne „SzUBryt” – nowy Sącz – maria 
i zbigniew Szubryt 
Firma „BOŻena” – nowy Sącz – Bożena i wojciech 
Gargula
Firma P.P.H.U „centrum” – nowy Sącz – Bogusław 
i Henryk Popiela
Firma „BUdeX” andrzej Sikora – Ochotnica Górna
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Firma „BOGdaŃSki” – Jan i czesław Bogdańscy – 
nowy Sącz
Firma „tatraLiFt” Partner&Service – Paweł Popiela
Firma „iGeka” Usługi Geodezyjne i informatyczne – 
daniel Jasiurkowski
Firma „LimBLacH” – Limanowa- ignacy włodarczyk
Firma „traktOr-SerwiS” Limanowa – marek 
krajewski
Firma „emPOL tranSPOrt” w tylmanowej
Przedsiębiorstwo Usług komunalnych „emPOL” 
w tylmanowej
Firma „erBet”  z nowego Sącza
Firma „FakrO” z nowego Sącza
Firma BrUk-Bet – niecieczy
Firma „Gramet ii” z nowego Sącza
Firma Budowlana w Łącku - Państwo Jadwiga i Jó-
zef wójcik
Firma „amadeUSz” z nowego Sącza
Firma „OwOPOL”  rusnarczyk – koza
Firma „OwOc Łącki”
cukiernia „raJ”  w Gołkowicach
Skład Budowlany „GLinik” Józef Franczyk w Łącku
Firma Ochroniarska „ViP” z Łącka – adam wojtas
Salon fryzjerski „katarzynka” - zofia i aleksan-
der Grela
Firma „dOmeL” mariusz i artur Gomulec
Firma info – Geo – tomasz maciuszek
Sklep „U kazka” Urszula i kazimierz Franczyk
Firma Handlowo-Usługowa „eFekt” elżbieta i Stani-
sław rdzawski
Firma „tadtUr” – Pan tadek Patyk
Państwo Stanisława i marcel Franczyk
dom wczasowy „SteFania” – Leopold i Leonia 
dybiec
restauracja „POd JaBŁOnią” w Łącku
Bank Spółdzielczy w Łącku
Sklep „carreFOUr”  w Łącku- wojciech zbozień
delikatesy „centrUm”  oddział w Łącku
Sklep „VOLt”- Stanisław i izabela Piksińscy
Sklep „adk- SyStem” – Państwo Piotr i anna kurpisz 
Sklep „Patryk” Pani katarzyna Farganus
Pasmanteria w Łącku Pani Józefy złotnik
Sklep Ogrodniczy w Łącku Państwa aleksandry i to-
masza misterka
Sklep „rtV-aGd” Państwa krystyny i andrzeja 
zbozień 
Spółdzielnia Ogrodnicza ziemi Sądeckiej w nowym 
Sączu
zakład cukierniczy „U GrOmaLi” – katarzyna i adam 
Gromala
Pan krzysztof maurer – tłocznia maurera
Sklep Ogrodniczy Państwa ryszarda i magdaleny 
Peciak
Sklep „PikO” – anna i Bogusław mamala
Biuro „OriFLame” Państwo Joanna i ryszard kozicki
Hurtownia dewocjonali „OBrzUt”  z nowego Sącza
Sklep Pana Jana mamali – Jazowsko
Sklep „U PLecHty” władysław i elżbieta Plechta
Sklep „OLa” małgorzata i antoni Plechta
Biuro avon – Pani Beaty Sikora
kwiaciarnia - agnieszka tomasiak
kwiaciarnia – roberta matusiewicz
kwiaciarnia „niezaPOminaJka” w tylmanowej

Salon Fryzjerski „BarBara” w Łącku
Serwis Sprzątający Pani danuty talar
„internatiOnaL FiGHt cLUB” Pan Stanisław 
majchrzak
centrum „weLLneSS dr. nOna” w Łącku Pani mag-
daleny Jagieła
„markO meBLe” w maszkowicach Pana marka 
Farona
Sklep Ogrodniczy – Państwo krystyna i tadeusz 
Gurgul 
Sklep Państwa Stefana i Jolanty Pasoń
Sklep Ogrodniczy Państwa aleksandry i tomasza 
Misterka
towarzystwo Przyjaciół ziemi Łąckiej
Przedszkole „Promyczek”
Przedszkole „Smerfiki”
księgarnie z Łącka
Pani Stanisława dybiec

Pani róża trela
Państwo krystyna i mateusz Sejud
klubowi Seniora michał
Państwo danuta i marek miłkowscy
Państwo magdalena i Stanisław talar
Państwo Piotr i zofia Gąsienica
Państwo alina i michał mikołajczyk
Państwo elżbieta i tadeusz Brzeczek
Państwo katarzyna i Jan zasadni
Państwo maria i antoni Potoniec
Państwo Jolanta i Józef Łączek
Państwo Beata i edward Jurkowscy
Państwo emilia i władysław Faron
Państwo kinga i Jacek Ogórek
Państwo Genowefa i Stanisław cisek
Państwo magdalena i tomasz Pasiud
Państwo teresa i Józef Baran
Państwo danuta i mariusz Jawor
Państwo Urszula i Paweł dybiec
Państwo maria i wojciech Skut
Państwo izabela i Stanisław zygadło
Pan andrzej rozmus
Państwo Barbara i Paweł Szczodrowscy

Państwo ryszard i Beata ząbek
Państwo tomasz i marta Gierczyk
Państwo Grzegorz i Sabina Garwol
Państwo Józefa i tadeusz maciuszek
Państwo Helena i zdzisław Sobczak
Państwo Józefa i Jan mozdyniewicz
Państwo krystyna i January Faronowie
Państwo Stanisława i marceli Franczykowie
Państwo kazimiera i Stanisław majkrzak
Państwo andrzej i elżbieta chlebda
Państwo wojciech i Patrycja Stec
Państwo Lucyna i Stanisław krawczyk
Państwo Barbara i tadeusz krawczyk
Państwo kramarczykowie ze Szczereża
Państwo Leonia i Henryk miśtak
Pan Jerzy Ochoda
Pan Jan myjak
Pani teresa Janczura
Państwo dorota i tomasz Ćwikowski
Państwo krystyna i Janusz klag
Państwo karolina i Janusz Skut
Państwo małgorzata i tomasz Bieniek
Państwo anna i Józef zygadło
Państwo ewa i Jarek cidyło
Państwo Grzegorz i katarzyna cidyło
Państwo Lucyna i wiesław Prostko
Państwo Jan i maria Franczyk
Państwo Jadwiga i Stanisław Franczyk
Państwo Helena i kazimierz Faron
Państwo elżbieta i mieczysław Faron
Państwo Beata i Sławomir Franczykowie
Państwo maria i Piotr mrówka
Państwo maria i Jacek Ligas
Państwo elżbieta i władysław adamczykowie
Państwo maria i Henryk dybiec
Państwo kazimiera i zdzisław celusta
Państwo Lidia i Stefan Gonciarz
Państwo Janina i tadeusz rusnarczyk
Państwo Barbara i Stanisław zborowscy
Pan Stanisław Pięta
Pani maria nowak
Pan witold majerski 
Państwo ewa i dariusz Sobczyk
Pan marian tokarczyk 
Pan krzysztof Śliwiński
z Łącka z nr 450
wiele anonimowych darczyńców
Ofiarodawcy, którzy nabyli losy

Jeżeli kogoś pominąłem proszę o wyba-
czenie. wszystkim za każdy dar dobro-
ci, życzliwości i serca ofiarowany na ten 
cel niech przez wstawiennictwo św. Jana 
chrzciciela Bóg wynagrodzi – Bóg zapłać!

wdzięczni: Stowarzyszenie wolonta-
riat św. Ojca Pio, ks. tomasz Franczak – 
organizator Xi Świętojańskich dni mło-
dych oraz młodzież dekanatu Łącko.

Ks. Tomasz Franczak
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Wyżej wymienione produkty, 
w dniu 19 grudnia 2012 były 
przedmiotem posiedzenia rady 

ds. Produktów tradycyjnych działającej 
przy marszałku województwa małopol-
skiego. Podczas spotkania jej członko-
wie pod przewodnictwem wicemarszał-
ka wojciecha kozaka oceniali wnioski 
o wpisanie kolejnych małopolskich pro-
duktów na Listę Produktów tradycyj-
nych. wszystkie prezentowane wnioski 
zostały ocenione przez członków rady 
pozytywnie. 

Lista Produktów tradycyjnych ma 
na celu identyfikację tradycyjnych pro-
duktów. Służy zbieraniu i rozpowszech-
nianiu informacji związanych z wy-
twarzaniem produktów tradycyjnych. 
z wpisem produktu na Listę Produktów 
tradycyjnych nie jest związana ochrona 
nazwy oraz kontrola zgodności produk-
cji z zadeklarowaną metodą wytwarza-
nia, natomiast producenci produktów 
wpisanych na tą listę mogą ubiegać się 
o uzyskanie odstępstw od wymagań sa-
nitarnych i weterynaryjnych, jeżeli ko-
nieczność taka wynika z tradycyjnej 
receptury.

Stowarzyszenia Białych Górali i La-
chów Sądeckich składa serdeczne po-
dziękowania Panu Stefanowi kozikowi, 

za zaangażowanie i pomoc w procesie re-
jestracji produktu tradycyjnego: nalewka 
łazowska – jałowcówka. chcieliśmy rów-
nież wyrazić naszą wdzięczność człon-
kiniom koła Gospodyń wiejskich „nasza 
ziemia zagorzyn” na czele z Panią Prezes 
małgorzatą król, za wkład pracy w przy-
gotowaniu do  rejestracji produktów tra-
dycyjnych: żytko, placki z blachy, kapu-
śniorka z grzybami.

rejestracja produktów była możliwa 
dzięki uzyskaniu przez Stowarzyszenie 

Białych Górali i Lachów Sądeckich wspar-
cia finansowego z Programu rozwoju Ob-
szarów wiejskich na lata 2007-2013 i re-
alizacji projektu współpracy „Smak na 
Produkt”. 

informację na temat projektu, a także 
informację o samych produktach można 
znaleźć na stronie internetowej www.
smaknaprodukt.pl

Stowarzyszenie Białych Górali  
i Lachów Sądeckich

Cztery kolejne produkty z Gminy Łącko wpisane  
na Listę Produktów Tradycyjnych
w dniach 12 i 14 czerwca 2013 staraniem Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich, 
we współpracy z Panem Stefanem kozikiem Sołtysem wsi Łazy Brzyńskie, a także kołem 
Gospodyń wiejskich „nasza ziemia zagorzyn”, na Listę Produktów tradycyjnych prowadzoną 
przez Ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zostały wpisane cztery kolejne produkty z Gminy Łącko 
tj. żytko, placki z blachy, kapuśniorka z grzybami, nalewka łazowska – jałowcówka. 
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Wśród zaproszonych gości byli 
m.in.: Joanna Bednarek z in-
stytutu książki w krakowie, 

przedstawiciele wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w krakowie, maria ruśniak – 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w ka-
mionce wielkiej, ks. prałat Stanisław ru-
chała - proboszcz parafii w kamionce 
wielkiej, ryszard Poradowski – członek 
zarządu Powiatu nowosądeckiego, rad-
ni powiatu – Stanisław węglarz, adam 
mazur i zenon Szewczyk, zbigniew cze-
pelak – dyrektor wydziału edukacji, kul-
tury i Sportu w Starostwie Powiatowym, 
władze gminy kamionka wielka – wójt 
kazimierz Siedlarz i radni gminni, wła-
dze gminy Stary Sącz – burmistrz Jacek 
Lelek, przewodnicząca rady miejskiej 
ewa zielińska i przewodniczący komisji 
edukacji, kultury, Sportu i turystyki rm 
marian Lis oraz bibliotekarze z powiatu 
nowosądeckiego, a także z małopolski.

Spotkanie prowadziła maria Sosin – 
dyrektor Powiatowej i miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Starym Sączu oraz 
anna ziobrowska – dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w kamionce wiel-
kiej. dla bibliotekarzy wystąpili ucznio-

wie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w ka-
mionce wielkiej oraz znany prezenter 
telewizyjny Jarosław kret. dowiedzieli-
śmy się, że sympatyczny ”pan od pogo-
dy” w rzeczywistości jest egiptologiem, 

dziennikarzem, reporterem, fotografem 
i podróżnikiem. Bardzo interesująco opo-
wiadał o swojej pasji jaką jest fotografia, 
o sztuce tworzenia dobrych zdjęć, które 
mieliśmy okazję podziwiać w przygoto-
wanej przez niego prezentacji. 

Xi Powiatowy dzień Bibliotekarza 
stał się okazją do otwarcia kolejnej filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej w kamion-
ce wielkiej. Filia ta powstała przy Szkole 
Podstawowej nr 2 ze środków Gminy ka-
mionka wielka oraz z Programu Biblio-
teka+ infrastruktura Bibliotek, którego 
operatorem jest instytut książki. Uroczy-
stego otwarcia i przecięcia wstęgi doko-
nali: maria Sosin, anna ziobrowska, ka-
zimierz Siedlarz, dr ryszard Poradowski, 
Joanna Bednarek, maria ruśniak. nowa 
biblioteka posiada przestronne sale czy-
telnicze, kącik malucha, salę multime-
dialną i konferencyjną. w budynku mie-
ści się również przedszkole.

Katarzyna Gromala

Powiatowy Dzień Bibliotekarza 9 maja 2013 r.
Bibliotekarki Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku uczestniczyły  
w konferencji Bibliotekarzy związanej z obchodami Xi Powiatowego dnia Bibliotekarza,  
który w tym roku świętowano w kamionce. wielkiej.

18 Wiadomości Łąckie Lipiec Sierpień Wrzesień 2013



„z kSiąŻką na waLizkacH” to akcja 
czytelnicza, mająca na celu popularyza-
cję czytelnictwa wśród dzieci. w powie-
cie nowosądeckim współrealizowana 
jest przez wydawnictwo Literatura oraz 
Powiatową i miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Starym Sączu. 18 i 19 kwiet-
nia 2013r. młodzi czytelnicy z Sądecczy-
zny mieli okazję spotkać się z pisarzami 
tj.: Barbara ciwoniuk, marcin Brykczyń-
ski, agnieszka Frączek, Barbara Gawry-
luk i tomasz trojanowski. akcja zakoń-
czyła się 20 kwietnia wielkim festynem 
czytelniczym w muszynie, podczas które-
go odbyły się:  konkursy literackie, wystę-
py dzieci, warsztaty plastyczne, rozstrzy-
gnięcie konkursu recytatorskiego poezji 
Juliana tuwima. Patronat honorowy nad 
akcją objęli burmistrz Starego Sącza Jacek 
Lelek oraz burmistrz muszyny Jan Golba. 

w ramach akcji Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Łącku wraz z Biblioteką Szkol-
ną zSG w Łącku zorganizowały spotkanie 
dla młodzieży z panią Barbarą ciwoniuk, 
autorką powieści poruszających dylema-
ty z życia młodzieży. w swoich książkach 
podkreśla:  ogromną rolę przyjaźni, po-
trzebę szczerości i bliskości, pierwsze 

uczucia, konieczność szukania własnej 
drogi i sensu życia. Pisze o zwykłych 
problemach: agresji, samotności, braku 
zrozumienia, chorobie, śmierci czy nie-
pełnosprawności, starając się wskazać 
najprostsze drogi wyjścia z trudnych 
sytuacji.

„Pokój pełen książek
noc za oknem szroni szyby
złote światło lampy
Biurko, fotel, laptop
Oto moje karaiby”

(Barbara ciwoniuk)

Wyróżnienia:
„Igor” (2005) – nominacja przez Polską 
Sekcję iBBy do programu „Outstanding 
Books for young People with disabilities 
2007”
„Ania” (2007) – nominacja do nagrody 
książka roku 2007 Polskiej Sekcji iBBy
„Musisz to komuś powiedzieć” (2010) – 
wyróżnienie w konkursie książka roku 
2011 Polskiej Sekcji iBBy 

Katarzyna Gromala

„Z książką na walizkach”. ii małopolskie Spotkania Pisarzy 
z młodymi czytelnikami
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Spotkanie odbyło się w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej w Łąc-
ku w baśniowej scenerii przygotowa-

nej przez panią ewę majerską z Biblioteki 
Szkolnej.

wioletta Piasecka urodziła się 4 
czerwca 1970 r. w elblągu. Ukończyła 
Filologię Polską na Uniwersytecie Gdań-
skim, gdzie napisała pracę magisterską 
„Baśnie Hansa chrystiana andersena 
znane i nieznane – badania nad czytel-
nictwem.” Jest autorką ponad 40 baśni 
i bajek dla dzieci, dwóch biografii m.in. 
Hansa chrystiana andersena i Faustyny 
morzyckiej, czterech sztuk teatralnych 
i wielu słuchowisk radiowych.

zadebiutowała w 1999 roku zbio-
rem pt. zaczarowana kraina bajek. 
Ogromną popularność zdobyła dzię-
ki serii „Baśnie wioletty Piaseckiej”  
w której ukazały się m.in.: zaczarowa-
ne bąbelki, Bajka na dobranoc, dwie 
małgosie, Bajka o królewnie, Sześć ży-
czeń natalki, dawno temu…, w poszu-
kiwaniu szczęścia. Baśniowa biografia 
andersena, włóczęga, domek marzeń, 
zasłużyć na fiołki. Baśń biograficzna 
o Faustynie morzyckiej, księżniczka 
dziecięcych serc. Baśnie te wielokrot-
nie były tematem prac magisterskich, 
a także wykorzystywano je jako baśnie 
terapeutyczne.

w 2004r.  za swoją twórczość autor-
ka otrzymała wpis honorowy w złotej 
księdze Ludzi wielkiego Umysłu ta-
lentu i Serca Fundacji zdążyć z Pomocą 
w warszawie.

dzieci były zachwycone spotkaniem 
z autorką – wróżką, która jak zwykle 

wystąpiła w jednej ze swych baśniowych 
kreacji. wróżyła im przyszłość, opowia-
dała o sobie, o swojej twórczości, czytała 
fragmenty baśni, przedstawiła teatrzyk 
kukiełkowy. Było magicznie, wesoło 
i bardzo miło.

Katarzyna Gromala

Spotkanie z Wiolettą Piasecką,  
autorką bajek i baśni dla dzieci.
na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku oraz Powiatowej i miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Starym Sączu do Łącka przyjechała wioletta Piasecka, znakomita 
autorka bajek i baśni dla dzieci. 
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26 czerwca 2013 r. na zaproszenie 
pani mgr marzeny Szlęk udałam się do 
niepublicznego Przedszkola carissimus 
w nowym Sączu. Przedszkole to jest pla-
cówką katolicką prowadzoną przez Pro-
wincję Polski Południowej towarzystwa 
Jezusowego w krakowie /księża jezuici/. 
mieści się w odremontowanym i rozbu-
dowanym budynku z ogrodem i placem 
zabaw. 

27 czerwca 2013 r. byłam na spo-
tkaniu w Samorządowym Przedszkolu 
w Łącku.

Podczas obu spotkań rozmawialiśmy 
o pracy biblioteki i bibliotekarza, czy-
taliśmy książki i bawiliśmy się. dzieci 
otrzymały kolorowe zakładki do ksią-
żek oraz kolorowanki z których można 
później złożyć bajki. 

Katarzyna Gromala

Spotkania czytelnicze dla dzieci

25 czerwca 2013 r. w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Łącku, 
Filia w Jazowsku odbyło się 

uroczyste zakończenie zajęć bibliotecz-
nych dla dzieci z niepublicznego Przed-
szkola „Słowiczek” w Jazowsku. w ciągu 
całego roku szkolnego co miesiąc przed-
szkolaki uczestniczyły w zajęciach bi-
bliotecznych pod nazwą „rok z kubu-
siem Puchatkiem”. Przyszli czytelnicy 
systematycznie odwiedzali bibliotekę 
w Jazowsku, by wspólnie czytać, malo-
wać, śpiewać, rozmawiać, a także poba-
wić się. zajęcia biblioteczne odbywały się 
również w przedszkolu. 

tematyka zajęć związana była z po-
stacią  kubusia Puchatka np. Urodziny 
Kubusia (spotkanie inauguracyjne, roz-
mowa na temat biblioteki, zapoznanie 
z bohaterami, wykonanie listkowej kart-
ki urodzinowej dla kubusia), Puchatko-
we rozmowy o pogodzie (rozmowa na 
temat pór roku i pogody, czytanie, wy-
konanie plakatu czterech pór roku), Cu-
downe święta z Kubusiem (zwyczaje 

świąteczne, wykonywanie ozdób), Pu-
chatkowe zoo (prezentacja książek 
przyrodniczych, rozwiązywanie zaga-
dek o zwierzętach i książkowych bohate-
rach), Kocham cię Puchatku (rozmowa 
na temat dnia mamy, teatrzyk, wykona-
nie kartki  dla mamy)…

23 kwietnia 2013r. przedszkolaki od-
wiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Łącku. Poznały zasady jej funkcjono-
wania, komputerowego wypożyczania 
książek, sposobu ich ułożenia, a także za-
sady korzystania z książek. wysłuchały 
opowieści „wesoła powtórka z czerwo-
nego kapturka” z książki „Bajki i rymo-
wanki kubusia Puchatka”. 

„Rok z Kubusiem Puchatkiem” za-
kończyłyśmy wręczeniem legitymacji dla 
każdego przedszkolaka „ Przyjaciel Ku-
busia  Puchatka”. do zobaczenia w no-
wym roku szkolnym.

Oprac. Katarzyna Gromala,  
Grażyna Słowik

„Do zobaczenia Puchatku!” zakończenie zajęć bibliotecznych 
„roku z kubusiem Puchatkiem”.

Pisarz robert Fulghum stwier-
dził: „wszystkiego, co naprawdę 
muszę wiedzieć, dowiedziałem się 
w przedszkolu”, dlatego też my bi-
bliotekarze szerzymy akcję czy-
telniczą najczęściej wśród dzieci 
w wieku przedszkolnym (bo wia-
domo „czym skorupka za młodu na-
siąknie...” :-)).
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Uczestnictwo w ii rundzie Progra-
mu rozwoju Bibliotek, w której 
wzięliśmy udział jako biblioteka 

partnerska Biblioteki Publicznej w Łuko-
wicy wiązało się z serią szkoleń, warsz-
tatów i spotkań partnerskich. w związku 
z tym, iż udział w nich był obowiązkowy 
dla wszystkich pracowników musie-
liśmy często zamykać biblioteki, za co 
przepraszamy naszych wiernych czytel-
ników. dzięki programowi filie w Jazow-
sku, Obidzy i woli kosnowej otrzymały 
sprzęt komputerowy, urządzenia wielo-
funkcyjne, oprogramowanie oraz apara-
ty fotograficzne. 
Szkolenia z zakresu technologii komu-
nikacyjnych i informacyjnych – obej-
mowały pięć jednodniowych spotkań 
w wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w krakowie. Poruszano na nich takie za-
gadnienia, jak: posługiwanie się sprzętem 
i oprogramowaniem komputerowym, 
doradztwo dla użytkowników bibliotek, 
korzystanie z usług poczty elektronicz-
nej i wyszukiwania informacji w inter-
necie, posługiwanie się programami 
użytkowymi (edytorem tekstu, arku-
szem kalkulacyjnym i programem do 
prezentacji), bezpieczne korzystanie 
z internetu.
Szkolenie specjalistyczne „Miejsce 
dla młodych” – jedno trzydniowe 
szkolenie w  wojewódzkiej Bibliote-
ce Publicznej w krakowie, obejmują-
ce następujące zagadnienia: kompe-
tencje bibliotekarza pracującego 
z dziećmi i młodzieżą, komunikacja 
z młodzieżą w zespole, doświadcze-
nia w realizowaniu przedsięwzięć 
skierowanych do dzieci i młodzieży, 
konstruowanie projektów w oparciu 
o zdiagnozowane potrzeby młodych 
ludzi, uczestnictwo młodzieży- angażo-
wanie przez działanie i współdecydowa-
nie, projekty młodzieżowe, prezentacja 
stron internetowych programów finan-
sujących działania młodzieżowe oraz pu-
blikacji z tego zakresu.
Warsztaty „Planowanie Rozwoju Bi-
blioteki” – pięć dwudniowych szko-
leń w Lipnicy Górnej na temat: bada-
nie potrzeb mieszkańców, analiza roli 

biblioteki w społeczności 
lokalnej, planowanie i za-
rządzanie zmianą w insty-
tucji, formułowanie misji 
i wizji biblioteki, planowa-
nie działań edukacyjnych 
i informacyjnych biblioteki, 
współpraca biblioteki z in-
nymi instytucjami i orga-
nizacjami, opracowywanie 
planu rozwoju biblioteki.
Konferencje Regional-
ne Programu Rozwoju 
Bibliotek – w wojewódzkiej Bibliote-
ce Publicznej w krakowie podczas któ-
rych prezentowano: gminne koalicje na 
rzecz rozwoju bibliotek, strategie rozwo-
ju, aranżacje wnętrz, współpracę z środo-
wiskiem lokalnym. Podczas 2 konferencji 
wręczono annie wiśniewskiej, zastępcy 
dyrektora wBP w krakowie medal „za-
służony kulturze – Gloria artis”.
Spotkania Partnerskie – organizowa-
ne przez bibliotekę wiodącą w Łukowicy:
1. spotkanie (30.01.2013) POznaJmy 

SiĘ nawzaJem, POznaJmy reGiOna-
LiStÓw z naSzeJ maŁeJ OJczyzny… – 
wspaniała organizacja spotkania, bardzo 
miła atmosfera, wiele ciekawych wątków 
związanych z regionalizmem, poznanie 
twórczości regionalnej poetki, zapozna-
nie się z ogromem materiałów groma-
dzonych przez GBP w Łukowicy doty-
czących ich regionu (wyrazy uznania), 
ciekawa wymiana doświadczeń.

2. spotkanie (25.04.2013) ŚwiĘtO 
UcHwaLenia kOnStytUcJi 3 maJa... 
– spotkanie, które odbyło się w nowej fi-
lii biblioteki w Przyszowej stało się oka-
zją do zobaczenia wystawy prac twórców 
ludowych oraz prac dziecięcych powsta-
łych w bibliotece, poznałyśmy historię 
Przyszowej, tytusa czyżewskiego oraz 
analizę twórczości noblisty 2012 roku 
mO yan. Odbył się pokaz sztuki origa-
mi, samodzielne przygotowanie dekora-
cji związanych z świętami narodowymi, 

scenariusze   inscenizacji... wiele cie-
kawych tematów i materiałów, różne 
pomysły do wykorzystania na wła-
snym gruncie.
3. spotkanie (28.05.2013) BiBLiO-
teka – mieJSce PrzyJazne dLa 
dzieci i mŁOdzieŻy... – możliwość 
uczestniczenia w konferencji wirtu-
alnej (skype) dzięki sprzętowi z PrB, 
wymiana doświadczeń i pomysłów 
w realizacji spotkań z dziećmi i mło-
dzieżą, pomysły na robienie stroików 
i dekoracji świątecznych, internet jako 
narzędzie pomocne w przygotowaniu 
spotkań czytelniczych.
4. spotkanie (04.06.2013) wykOrzy-
Stanie nOwOczeSnycH tecHnO-

LOGii w kOmUnikacJi… – interesująca 
wymiana poglądów na temat wykorzy-
stywania nowych technologii w komu-
nikowaniu się tj.: skype, poczta elek-
troniczna, zakładanie kont, wysyłanie 
informacji, katalogi elektroniczne.

z przeprowadzonych spotkań wynio-
słyśmy bardzo wiele: przede wszystkim 
odczułyśmy, że aby dobrze kierować bi-
blioteką potrzeba zapału i fascynacji do 

Szkolenia, warsztaty i spotkania partnerskie 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

„Biblioteka jest „trzecim miejscem” – przestrzenią, która łą-
czy w sobie to, co najlepsze w domu – rodzinną atmosferę, po-
czucie bycia u siebie, z tym, co najciekawsze w miejscach pu-
blicznych – możliwością poznawania nowych osób, bycia 
razem z innymi ludźmi. Biblioteka jest otwarta dla każdego, 

niezależnie od wieku, wykształcenia czy dochodów. Jest ideal-
nym miejscem spotkań, tak potrzebnym zwłaszcza w małych 
miejscowościach.” 

 /rafał kramza, dyrektor Programu rozwoju Bibliotek/
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tego co się robi, zachwycił nas ogrom ma-
teriałów na temat regionu gromadzonych 
przez panią Grażynę Biskup kierownika 
GBP w Łukowicy, zdobyłyśmy wiele cie-
kawych pomysłów i materiałów do or-
ganizacji spotkań z czytelnikami, mia-
łyśmy możliwość komunikowania się 
za pomocą skypa, mogłyśmy wymieniać 
się doświadczeniami, spróbować sztu-
ki origami, zobaczyć prezentacje multi-
medialne na ciekawe tematy, porozma-
wiać o wykorzystaniu nowych technologi 
w pracy bibliotecznej i komunikowaniu 

się z czytelnikami, poznałyśmy osobiście 
i wysłuchałyśmy recytacji wierszy lokal-
nej poetki, zobaczyłyśmy wystawę prac 
twórców regionalnych…

wszystkie szkolenia, spotkania 
i warsztaty przyniosły nam wiele ko-
rzyści. na jesień planowane jest jeszcze 
jedno dwudniowe szkolenie w Barcicach 
„dobre Spotkanie – jak to zrobić?”. Ponad-
to brałyśmy udział w szkoleniach doty-
czących programu „SOwa”, a także pani 
Maria Najduch prowadząca Filię w Ja-
zowsku uzyskała Certyfikat Latarnika 

Polski Cyfrowej poprzez udział w szko-
leniu trenera kompetencji cyfrowych, 
organizowanym przez Stowarzyszenie 
„miasta w internecie” oraz ministerstwo 
administracji i cyfryzacji w ramach pro-
jektu systemowego działania na rzecz 
rozwoju szerokopasmowego dostępu do 
internetu (celem jest  wspieranie działań 
na rzecz podnoszenia kompetencji cyfro-
wych dorosłych Polaków z pokolenia 50+ 
w ich lokalnych środowiskach).

Katarzyna Gromala

Zdjęcia: Krzysztof Adamczyk, Dawid Lis, Tomasz Ćwikowski, Grzegorz Czepelak, Ewa Gałysa, Łukasz Wolański, Szczepan Ćwikowski, s. Danuta.

Z życia łąckiego oddziału Związku Podhalan

7.07. – wybory „nośwarniyjsyj Górolecki”

4.08. – redyk karpacki – msza św. na 
Błyszczu

15.08. – 50-lecie koronacji matki Bożej – 
Ludźmierz

18.08. – Powitanie proboszcza ks. J.Paciorka 18.08. – corno-biołe Biesiaduwonie

6.08. – Sanktuarium maryjne – Ludźmierz 11.08. – Pożegnanie proboszcza ks. J.trzópka

20.07. – Jubileusz „Górali Łąckich” 24.07. – Odpust św. kingi w Starym Sączu
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Odbyło się w ramach realizacji pro-
jektu „Kultywowanie tradycji i zwy-
czajów Górali Łąckich poprzez za-

kup strojów regionalnych oraz organizację 
Biesiady Góralskiej” współfinansowane-
go przez Unię europejską w ramach eu-
ropejskiego Funduszu rolnego na rzecz 
rozwoju Obszarów wiejskich. Uroczy-
stość miała na celu przybliżenie historii 
i tradycji Białych Górali łąckich oraz go-
ści tj. czarnych Górali nadpopradzkich. 

Biesiadowanie tradycyjnie rozpoczęła 
msza święta z góralską oprawą muzycz-
ną, o którą zadbali członkowie związku 
oraz łąckie kapele. w czasie uroczystego 
nabożeństwa, które celebrował  ks. Sta-
nisław kowalik – kapelan związku Pod-
halan, przyjęto w poczet związku no-
wych członków, którzy złożyli przysięgę.  

Po mszy wszyscy udali się na rynek 
w Łącku, gdzie zebrała się spora ilość 
ludzi, którzy z niecierpliwością i zacie-
kawieniem oczekiwali na prezentacje 
i występy. Prezes związku – Pan tomasz 
Ćwikowski przywitał zaproszonych gości 
oraz wszystkich zebranych, życząc im do-
brej zabawy. następnie głos zabrał pro-
wadzący – Pan Piotr Gąsienica i rozpoczął 
biesiadę. w pierwszej kolejności  wystą-
pili górale nadpopradzcy. Przedstawili 

historię strojów regionalnych, a człon-
kowie zespołu „dolina Popradu” zagra-
li i zaprezentowali tańce czarnych Gó-
rali.  w podobny sposób prezentowali 
się Biali Górale łąccy. ich historie przed-
stawił regionalista Pan krzysztof duda. 
nie zapomniano również o przyśpiew-
kach i gadkach ludowych, które zarówno 
u jednych jak i drugich górali przetrwały 
do dnia dzisiejszego. do biesiadowania 
włączono także, zgromadzoną na rynku 

publiczność, która chętnie śpiewała zna-
ne łąckie melodie ludowe.

Spotkanie bez wątpienia było wyjąt-
kową okazją do kultywowania góralskie-
go folkloru oraz poznania zapomnianej 
historii naszych przodków. niezmiernie 
cieszy fakt, że tak wiele osób przybyło 
na łącki rynek. 

Kinga Dybiec
Zdjęcia: Krzysztof Adamczyk, Dawid Lis

Corno-Biołe biesiaduwonie
w dniu 18.08.2013 r. związek Podhalan Oddział w Łącku zorganizował spotkanie pod hasłem: 
„corno-Biołe biesiaduwonie”
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Zarząd Województwa Małopolskiego 
informuje o możliwości składnia za po-
średnictwem  Lokalnej Grupy Działa-
nia Stowarzyszenie Białych Górali i La-
chów Sądeckich działającego na terenie 
Gminy Łącko wniosków o przyznanie 
pomocy na operacje z zakresu „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 
„Różnicowanie w kierunku działalno-
ści nierolniczej” w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy można 
składać w terminie:
od 30 września 2013 roku do 29 paź-
dziernika 2013 roku

wnioski należy składać bezpośrednio 
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów 
Sądeckich miejscowość: Łącko 836.

wniosek o przyznanie pomocy nale-
ży złożyć na obowiązującym formula-
rzu wraz z wymaganymi załącznikami. 
Formularz wniosku dostępny jest na stro-
nach internetowych: ministerstwa rolnic-
twa i rozwoju wsi www.minrol.gov.pl, 
Urzędu marszałkowskiego województwa 
małopolskiego www.fundusze.malopol-
ska.pl, agencji restrukturyzacji i moder-
nizacji rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lo-
kalnej Grupy działania www.lgdlacko.pl

kryteria wyboru operacji są udostęp-
nione na stronach: Urzędu marszałkow-
skiego województwa małopolskiego 
www.fundusze.malopolska.pl, agencji 
restrukturyzacji i modernizacji rolnic-
twa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Gru-
py działania www.lgdlacko.pl oraz do 
wglądu w siedzibie LGd Stowarzysze-
nie Białych Górali i Lachów Sądeckich 

miejscowość: Łącko 836, w godzinach 
pracy biura.

wysokość dostępnych środków w ra-
mach działania „wdrażanie Lokalnych 
Strategii rozwoju” z zakresu: „Różnico-
wanie w kierunku działalności nierol-
niczej” wynosi 20 000,00 zł.

wysokość dostępnych środków w ra-
mach działania „wdrażanie Lokalnych 
Strategii rozwoju” z zakresu: „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 
100 000,50 zł.

wykaz dokumentów niezbędnych do 
wyboru projektów znajduje się w Biurze 
Lokalnej Grupy działania. wszelkie infor-
macje niezbędne dla prawidłowego wy-
pełniania wniosków udzielane są w Biurze 
Lokalnej Grupy działania oraz pod nume-
rem tel. 881 021 881. minimalne wymaga-
nia, których spełnienie jest niezbędne do 
wyboru projektu przez LGd: jest uzyska-
nie w wyniku oceny minimum  60 % moż-
liwych do otrzymania punktów.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNA-
NIE POMOCY Z ZAKRESU „MAŁYCH 
PROJEKTÓW”

Zarząd Województwa Małopolskiego 
informuje o możliwości składnia za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działa-
nia Stowarzyszenie Białych Górali i La-
chów Sądeckich działającego na terenie 
Gminy Łącko wniosków o przyznanie 
pomocy na operacje z zakresu „Małe 
projekty” tj. operacji, które nie odpo-
wiadają warunkom przyznania pomo-
cy w ramach działań Osi 3 ale przyczy-
niają się do osiągnięcia celów tej osi 
w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju”  objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007 -2013 z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Wnioski o przyznanie pomocy można 
składać w terminie:
od 7 października 2013 roku do 5 listo-
pada 2013 roku

wnioski należy składać bezpośrednio 
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów 
Sądeckich miejscowość: Łącko 836.

wniosek o przyznanie pomocy nale-
ży złożyć na obowiązującym formularzu 
wraz z wymaganymi załącznikami. For-
mularz wniosku dostępny jest na stronach 
internetowych: ministerstwa rolnictwa 
i rozwoju wsi www.minrol.gov.pl, Urzę-
du marszałkowskiego województwa ma-
łopolskiego www.fundusze.malopolska.pl 
i Lokalnej Grupy działania http://www.
lgdlacko.pl

kryteria wyboru operacji są udostęp-
nione na stronach: Urzędu marszałkow-
skiego województwa małopolskiego www.
fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy 
działania www.lgdlacko.pl oraz do wglądu 
w siedzibie LGd Stowarzyszenie Białych 
Górali i Lachów Sądeckich miejscowość: 
Łącko 836, w godzinach pracy biura. 
wysokość dostępnych środków w ramach 
działania „wdrażanie Lokalnych Strategii 
rozwoju” z zakresu: – „Małe projekty” 
wynosi 153 385,55 zł.

wykaz dokumentów niezbędnych do 
wyboru projektów znajduje się w Biurze 
Lokalnej Grupy działania. wszelkie infor-
macje niezbędne dla prawidłowego wy-
pełniania wniosków udzielne są w Biurze 
Lokalnej Grupy działania oraz pod nume-
rem tel. 881 021 881. minimalne wymaga-
nia, których spełnienie jest niezbędne do 
wyboru projektu przez LGd: jest uzyska-
nie w wyniku oceny minimum  60% moż-
liwych do otrzymania punktów.

Kolejne gminne inwestycje realizowane z PROW

W dniu 16 września 2013 roku 
w siedzibie Urzędu marszał-
kowskiego w krakowie wójt 

Gminy Łącko przy kontrasygnacie Skarb-
nika Gminy podpisał umowy o dofinan-
sowanie trzech kolejnych projektów. za-
dania te w łącznej wartości ponad 2 mln 
zł będą  realizowane w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Progra-
mem rozwoju Obszarów wiejskich na 
lata 2007-2013. Potwierdza to aktyw-
ność i skuteczność Gminy w pozyskiwa-
niu zewnętrznych źródeł finansowania.

na zadanie „Budowa budynku wie-
lofunkcyjnego z pomieszczeniami stra-
ży pożarnej w miejscowości Jazowsko” 
w najbliższych dniach zostanie ogłoszo-
ny przetarg.

w przyszłym roku w maszkowi-
cach zostanie zmodernizowane boisko 
sportowe. Otrzyma ono nowe ogrodze-
nie, zadaszoną wiatę, ławostoły i ławki 
pojedyncze.

kolejno realizowaną inwestycją bę-
dzie nowoczesny, kolorowy, a co najważ-
niejsze spełniające wszelkie standardy 

bezpieczeństwa plac zabaw i rekreacji 
dziecięcej zlokalizowany przy Przed-
szkolu Samorządowym w Łącku. Będzie 
on oddzielony od przedszkola ogrodze-
niem z dwoma bramkami wejściowymi 
otwartymi dla wszystkich osób chcą-
cych skorzystać z powstałej infrastruk-
tury. dziesięć nowych stanowisk par-
kingowych powstanie przy zajezdni 
autobusowej.

dzięki realizacji kolejnych inwestycji 
nasze miejscowości zyskują nowe oblicze 
i funkcjonalność.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,  
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
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7 lipca 2013 r. w Białym dunajcu 
miały miejsce ii Ogólnopodhalań-
skie wybory „nośwarniyjsyj Gó-

rolecki”. Organizatorem imprezy, która 
odbyła się w ramach tatrzańskich wici 
był związek Podhalan Oddział Biały du-
najec. celem konkursu było zaprezen-
towanie urody góralskich dziewcząt, 
ich niezwykłego  temperamentu, a tak-
że popularyzowanie  rodzimego folklo-
ru oraz ochrona góralskich zwyczajów 
i tradycji. do startu w wyborach zostały 
zaproszone dziewczęta stanu wolnego, 
które ukończyły 16 lat. 

związek Podhalan Oddział w Łąc-
ku w konkursie reprezentowały Joanna 
wolańska i aneta cedzidło, zaś w pra-
cach  komisji konkursowej uczestniczył 
przedstawiciel naszego regionu – Grze-
gorz czepelak. 

Uroczystości rozpoczęły się przed 
Urzędem Gminy w Białym dunajcu od 
złożenia wieńców pod pomnikiem gen. 
Galicy przez wójta Gminy, kandydatki 
oraz członków komisji.  następnie wszy-
scy zaproszeni goście, na czele z bande-
rią,  przejechali na stadion, na którym 
odbyły się kolejne etapy imprezy. Po ofi-
cjalnym rozpoczęciu tatrzańskich wici, 
rozpaleniu watry i przywitaniu gości na-
stąpiła prezentacja kandydatek do tytu-
łu nośwarniyjsyj Górolecki. nasze łąckie 
dziewczyny wraz z koleżankami z Pod-
hala i Orawy, wylosowały numery kon-
kursowe, a następnie przedstawiły się 
i zaprezentowały na scenie  szerokiej pu-
bliczności. Po przerwie,  podczas której 

wystąpił zespół regionalny Biołodunaj-
canie, dziewczyny przebrały się w odpo-
wiednie stroje i przystąpiły do tzw. kon-
kurencji codziennych: układanie kopy 
siana, kręcenie powrósła, przędzenie 
wełny i plecenie. następnie, po wystę-
pie zespołu zbójecko familia, kandydat-
ki zmierzyły się w konkurencjach świą-
tecznych – ubrane w piękne regionalne 
stroje, sznurowały gorsety oraz kierp-
ce. w konkurencjach związanych z kul-
turą i wiedzą o regionie, młode góralki 
odpowiadały na pytania związane z re-
gionem, z którego pochodzą, a także oce-
niane były za śpiew, gwarę i taniec (z na-
szymi kandydatkami zatańczył Łukasz 
wolański). 

O godzinie dziewiętnastej rozpoczął 
się koncert zespołu Bumerang, a komi-
sja konkursowa, z przewodniczącym 
Panem tadeuszem Piszczkiem na czele, 
rozpoczęła posiedzenie mające na celu 
wyłonienie zwyciężczyni. Po spisaniu 
protokołu z posiedzenia komisji zosta-
ły ogłoszone licznie zgromadzonym go-
ściom i publiczności wyniki konkursu. 

reprezentantki Łącka – członkinie na-
szego Związku – odniosły sukces uzysku-
jąc dwa ważne tytuły. Pierwsze miejsce, 
koronę i tytuł „Nośwarniyjsyj z Pienin 
– Górale Biali” otrzymała Joanna Wo-
lańska, a koronę i tytuł „Nolepsyj to-
necnicy” otrzymała Aneta Cedzidło. 
„nośwarniyjsom Góroleckom” została 
Halina Skupień z Białego Dunajca.

Po ogłoszeniu wyników oraz wrę-
czeniu nagród, wszyscy uczestnicy 

bawili się do późnych godzin nocnych 
przy utworach granych przez zespół 
Jazgot. 

związek Podhalan Oddział w Łącku 
gratuluje zwyciężczyniom konkursu 
i dziękuje za promocję naszego związku 
i regionu. Biorąc udział w takich impre-
zach jesteśmy coraz bardziej rozpozna-
walni, a nasza działalność, promocja zie-
mi łąckiej i kultury Górali Białych budzi 
coraz większe zainteresowanie i odbija 
się szerokim  echem. 

Składamy podziękowania w imieniu 
swoim i organizatorów dla fundatorów 
nagród z naszego regionu tj. Starostwu 
Powiatowemu w nowym Sączu oraz 
tłoczni maurer. związek Podhalan Od-
dział w Łącku był, między innymi, spon-
sorem nagród dla zdobywczyń tytułów 
dla „Nośwarniyjsyj z Podhala”, „Nośwar-
niyjsyj z Orawy” i „nośwarniyjsyj z Pie-
nin – Górale Biali”. 

Gorąco dziękujemy także organiza-
torom ii Ogólnopodhalańskich wybo-
rów „nośwarniyjsyj Górolecki”, to jest  
związkowi Podhalan Oddział Biały du-
najec, a w szczególności Pani Prezes Jó-
zefie kolbreckiej, Pani Janinie Bentkow-
skiej, Pani iwonie kiwackiej-majerczyk 
oraz Panu andrzejowi Bukowskiemu. 
doceniamy  okazaną życzliwość i pomoc 
w przygotowaniu naszych  kandydatek 
do konkursu.

 Tekst: Grzegorz Czepelak
Zdjęcia: Łukasz Wolański,  

Grzegorz Czepelak 

II Ogólnopodhalańskie Wybory „Nośwarniyjsyj 
Górolecki”. korony dla kandydatek z Łącka.
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Franciszek Opyd

JAN PAWEŁ WIELKI

Językiem prawdy docierał
do mózgów twardych jak skała,
drogę do niebios otwierał,
człek, którego Polska dała. 

 zawsze słowny bicz ukręcił.
 na tych, których lęk ogarnia
 On do wiary wabił, nęcił
 by jedna była owczarnia.

ciągle w uszach brzmi głos Jego,
jak nam do świętości zmierzać.
By przez czas życia ziemskiego
móc mądrością żyć Papieża.  

 On w młodości stracił wielu
 lecz tkwił w swej głębokiej wierze,
 niestrudzenie szedł do celu,
 karol, co został Papieżem.

choć Go nie ma, On wciąż żyje,
święty człowiek nie umiera,
wciąż walczył o życie czyjeś
- prawda ta trudno dociera. 

w dniu 13 października w kościele para-
fialnym w Łącku odbędzie się Xiii dzień 
Papieski pod hasłem „Jan Paweł ii – Pa-
pież dialogu”.

montaż słowno-muzyczny rozpocznie 
się o godz. 16.00 z udziałem scholii pa-
rafialnej, zespołu regionalnego „Górale 

Łąccy” oraz młodzieży z wolontariatu św. 
Ojca Pio i grup młodzieżowych. Po zakoń-
czeniu odbędzie się wręczenie nagród dla 
uczestników konkursu plastycznego (re-
gulamin poniżej).  

zapraszamy do licznego udziału. 

cel konkursu: 
 –  hołd oddany Janowi Pawłowi ii z okazji dnia Papieskiego 
 –  rozwijanie zdolności artystycznych wśród dzieci 

i młodzieży 
 –  rozwijanie pomysłowości i wyobraźni
 –  promowanie młodych artystów

technika wykonania:
 –  dowolna, format prac a4

Uczestnicy:
 –  uczniowie szkół z gminy Łącko w trzech kategoriach 

wiekowych: klasy 0-iii, klasy iV-Vi, gimnazja – nauczy-
ciele wybierają po 1 pracy z każdej klasy

termin składania prac i organizator:
 –  9 październik 2013 r.
 –  prace prosimy dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrod-

ka kultury w Łącku – organizatora konkursu lub prze-
słać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek kultury
33-390 Łącko 23a

Ocena:
 –  prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana 

przez organizatora, która przyzna nagrody rzeczowe 
w trzech kategoriach: klasy 0-iii, klasy iV-Vi i gimnazja

Uwagi:
 –  w tematyce prac rozwinąć można dowolną interpreta-

cję hasła, np. dialog między ludźmi różnych wyznań, róż-
nych ras i języków, dialog człowieka z Bogiem w świetle 
osoby Jana Pawła ii; dla młodszych uczestników przewi-
dziana jest dowolność w potraktowaniu tematu,

 –  wykonane prace przechodzą na własność GOk, 
 –  rozdanie nagród i wystawa pokonkursowa w dniu 13 

października w trakcie dnia Papieskiego, w kościele pa-
rafialnym w Łącku. 

OrGanizatOr zaStrzeGa SOBie PrawO dO zmian 
w reGULaminie.

 XIII DZIEŃ PAPIESKI 
„JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ DIALOGU”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ DIALOGU”
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24 maja 2013 roku  w oddziale przed-
szkolnym  zespołu Szkolno-Gimnazjalne-
go w Łącku odbył się dzień mamy i taty. 
Uroczystość ta wpisała się już w tradycję 
szkoły, gdyż organizowana jest co roku. 
dzieci wraz z paniami (aleksandrą Jamro 
i dorotą majerską) zapraszają swoich ro-
dziców, aby uczcić ich święto, a także za-
prezentować swoje umiejętności aktor-
skie i wokalne. choć pogoda w tym dniu 
w niczym nie przypominała tej majowej; 

było szaro i za oknem padał deszcz, jed-
nak atmosfera była wspaniała. Sala, 
w której odbywała się uroczystość zamie-
niła się na chwilę w majową łąkę, a to za 
sprawą kolorowych  dekoracji z kwiatów 
i laurek, które dzieci wręczały rodzicom.                                                                                                                  
Spotkanie przebiegało  w miłej atmosfe-
rze, a wzruszeni rodzice z radością oglą-
dali występy swoich małych artystów.

Opracowała: Dorota Majerska

„w zieleni  łąka  majowa…”
Dzień matki i ojca w oddziale przedszkolnym w Łącku

andrzej talar 

OBŁUdnik

Płyniesz strumyku malutki taki, niczym promyczek światła w gęstwinie.
A woda twoja niewinna czysta, raz ukazuje się a raz ginie. 

 Płynąc przez wieki głaszczesz kamienie, nawadniasz sobą strzeliste drzewa, 
 wśród gęstych borów poisz jelenie, każdy ptak leśny o tobie śpiewa. 

Lecz Ty masz w sobie drugie oblicze, co pod tą dobrocią skrywasz, 
bo kiedy schodzą się nawałnice największe głazy z brzegu wyrywasz. 

 Nie widzisz wówczas piękna natury, nie słuchasz wtedy leśnej rodziny, 
 błyszczącym wzrokiem patrzysz do góry i coraz groźniej bijesz w doliny. 

Niczym skazańca czarne sumienie, bijesz o mury pełen obłędu, 
które tu walcząc o nasze mienie, ujmują Tobie szału i pędu. 

 Lecz gdy zwyciężą Twoje burzany, wtedy nie szczędzą ludzie pacierza
 mury zdobyte i toczysz piany jakbyś się zmienił w dzikiego zwierza.

I może powiesz, że to przez niebo stajesz się dla nas takim okrutnym
jak wytłumaczysz, że żaden z ludzi nie widział wtedy Cię nigdy smutnym.

 Wielkiś obłudnik, bo tyle złości potrafisz ukryć w swej niewinności.

witamy na łamach wiadomości Łąckich kolejnego twórcę jest nim andrzej talar 
z maszkowic, którego wiersze przybliżymy w kolejnych numerach naszej gazetki. 

andrzej talar – ur. 1970 r. w Łącku, wieloletni członek Orkiestry dętej im. tade-
usza moryto z Łącka, trębacz, czasem również wokalista.
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Gimnazjaliści poświęcili wiele czasu i sił na przygotowanie przed-
stawienia, intensywnie i wytrwale ćwiczyli na próbach, wykonali 
dekoracje oraz wyszukali stroje i rekwizyty. 

inscenizacje baśni wspomagają rozwój intelektualny, po-
budzają wyobraźnię oraz mobilizują młodzież o różnych 
zdolnościach językowych do nauki języków obcych. dla-
tego uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tego typu 
przedsięwzięciach łącząc dobrą zabawę z nauką.  

w poprzednich latach przedstawiane były inne bajki braci 
Grimm: „Jaś i małgosia” (Hänsel und Gretel) oraz „kopciuszek” 
(aschenputtel).

koło prowadzą nauczycielki języka niemieckiego p. kinga dy-
biec i p. elżbieta wojak.

w przedstawieniu wystąpili:

Katarzyna Koza – narrator 1
Magdalena Mrówka – narrator 2
Marta Pyrdoł – Czerwony Kapturek
Bogumiła Kempa – Matka
Sylwia Twardowska – Babcia
Natalia Dybiec – Wilk
Cyprian Ząbek – Gajowy

Opr. Elżbieta Wojak

„Rotkäppchen” 
 w wykonaniu uczniów łąckiego ZSG

Uczestnicy koła języka niemieckiego z zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku przygotowali 
i przedstawili w języku niemieckim bajkę bra-
ci Grimm pt. „czerwony kapturek” („rotkäpp-
chen”) dla swoich młodszych kolegów i koleża-
nek ze szkoły podstawowej. 
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Uśmiechnij się

rozmawiają małżonkowie.
 –  kupisz mi nowe futro?
 –  dlaczego… Przecież to stare wygląda jeszcze bardzo 

dobrze…
 –  no, ale widzisz, sam powiedziałeś, że jest stare…

w szkole:
 –  Jasiu, masz dziewięć cukierków. trzy dałeś ani i trzy 

zosi.  
ile cukierków zostanie dla ciebie? – pyta 
nauczycielka.

 –  za mało.

idzie jesień więc…..
 –  dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna pora 

roku?
 –  Bo można dostać z liścia…

Hala widowiskowo-sportowa w Łącku zaprasza
Od 01.09.2013 r. zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia fitness oraz tańca nowoczesnego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

zapraszamy również na zajęcia wspinaczkowe:
niedzieLa 22.09.2013 15:30 – 17:00

 
17:00 – 18:30
18:45 – 20:15

GODZINY OTWARTE 
wejście wolne 
SekcJa dzieci **
SekcJa dOrOSŁycH **

niedzieLa 29.09.2013 15:30 – 17:00
17:00 – 18:30
18:45 – 20:15

GOdziny Otwarte *
SekcJa dzieci **
SekcJa dOrOSŁycH **

zajęcia obsługuje inStrUktOr wSPinaczki SPOrtOweJ
* wejście płatne 10 złotych za 1,5 godziny
** po wcześniejszym zapisaniu na cały cykl zajęć
UwaGa: dni i GOdziny zaJĘĆ w mieSiącU PaŹdziernikU ULeGną zmianie!!!

na zdjęciu: podsumowanie wakacyjnej Ligi na obiektach sportowych Gminy Łącko w trakcie Święta Owocobrania. 
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zapraszamy również na gimnastykę korekcyjną w każdy wtorek  
od godz. 16.00, a także na zajęcia w szkółce piłkarskiej w poniedziałki 
i środy. 
wszystkie szczegóły: www.hala.lacko.pl oraz pod nr tel. 882-159-609.



Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Świętojańskie dni młodych

nominacja na stopień oficerski władysława Świątnika

Odkryj Beskid wyspowy – modyń

Lachersi

M
on

ika Kuszyńska



Podpisanie umów pomiędzy Gminą Łącko 
a Wojewodą Małopolskim na rozbudowę ZSG w Łącku

Umowę podpisują wojewoda małopolski Jerzy miller, wójt Gminy Łącko Janusz klag, Skarbnik Gminy Łącko małgorzata Bochenek

Jubileusz 80-lecia Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy” im. Marii Chwalibóg

Zdjęcie pamiątkowe jubilatów i gości

Wręczenie odznaczeń dla 
członków Zespołu

Fragment koncertu jubileuszowegoMarszałek Małopolski  
Marek Sowa wręcza 
pamiątkowy medal  
Polonia Minor

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie
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