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Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi  
Pana Franciszka Florjana

Świetny wynik Gminy Łącko  
w pozyskiwaniu funduszy unijnych

26 lutego br. podczas V Sesji Rady 
Gminy Łącko w Urzędzie Gminy miało 
miejsce uroczyste uhonorowanie Zło-
tym Krzyżem Zasługi Pana Franciszka 
Florjana – byłego sołtysa wsi Łącko. 
Odznaczenie państwowe nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę dla osoby zasłużonej 
na rzecz przemian demokratycznych 
w Polsce oraz za osiągnięcia w po-
dejmowanej z pożytkiem dla kraju 
pracy zawodowej i społecznej wręczył 
w imieniu Prezydenta Pan Piotr Ćwik 
– Wojewoda Małopolski w towarzy-
stwie Posła na Sejm RP – Józefa Le-
śniaka. W uhonorowaniu Pana Floria-
na udział wzięli Wójt Gminy Łącko, 

Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik 
Gminy, Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego – Roman Potoniec, 
Radni Gminy Łącko, sołtysi i kierow-
nicy gminnych jednostek. W trakcie 
spotkania dołączył również Poseł na 
Sejm RP Jan Duda.

Pan Franciszek Florjan wstąpił do 
Związku Solidarność Rolników In-
dywidualnych w Łącku w chwili jego 
powstania. Tworzył, z innymi, od pod-
staw organizację związkową w Gminie 
Łącko. W 1981 r. brał udział w strajku 
okupacyjnym w Rzeszowie. Wchodził 
w skład grupy związkowców, którzy 
jeździli do Krakowa w celu dokonania 
rejestracji kół wiejskich. Kilkakrot-

nie, wraz z innymi członkami związku, 
jeździł do Warszawy jako uczestnik 
organizowanych ówcześnie strajków. 
Uczestniczył w uroczystości poświęce-
nia Trzech Krzyży w Szczecinie, upa-
miętniającej powstanie Solidarności, 
jako delegacja ze sztandarem koła „S 
RI” Łącko. Kilkakrotnie brał udział 
w uroczystościach poświęcenia sztan-
daru w Ludźmierzu. W czasie stanu 
wojennego przez pewien okres prze-
chowywał w swoim domu sztandar „S 
RI” oddział Łącko. Zajmował się także 
zbieraniem żywności dla osób interno-
wanych. Również w czasie stanu wo-
jennego był członkiem gminnej komisji 
wyborczej.

EuroPAP News opublikował ranking gmin dotyczący re-
alizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej w per-
spektywie unijnej 2014 – 2020. Gmina Łącko – na 2478 
gmin w Polsce – znalazła się na 225 pozycji!

Jest to drugi wynik w powiecie nowosądeckim, gdyż je-
dynie Miasto i Gmina Muszyna uplasowała się o trzy pozy-

cje wyżej. Wartość projektów, które zrealizowała i realizuje 
Gmina Łącko w perspektywie unijnej 2014 – 2020 to kwota 
125 755 104 zł.

Poniżej dla porównania przedstawiamy ranking gmin po-
wiatu nowosądeckiego:

Miejsce Gmina / Miasto i Gmina / Miasto Wartość umów (w zł)
222 Muszyna 128 013 731

225 Łącko 125 755 104

347 Krynica-Zdrój 88 243 733

366 Stary Sącz 84 162 704

565 Grybów 54 096 029

600 Chełmiec 50 998 510

740 Grybów 38 988 833

1049 Piwniczna-Zdrój 24 339 008

1147 Kamionka Wielka 20 333 053

1253 Korzenna 16 833 431

1569 Gródek nad Dunajcem 10 090 528

1581 Podegrodzie 9 944 659

1607 Nawojowa 9 529 292

1699 Łabowa 8 265 557

1715 Łososina Dolna 8 121 698

2218 Rytro 3 001 887
Źródło: https://europarlament.pap.pl/unijne-projekty-w-gminach-calkowita-wartosc-od-23-tys-zl-w-oporowie-do-prawie-17-mld-zl-w-warszawie
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Gmina Łącko 
z promesą na prawie 
milion złotych dotacji 
na remont dróg 
gminnych

Tadeusz Kurzeja Sołtysem Roku 2017

2 marca br. w Krakowie miało miejsce wręczenie pro-
mes na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych 
ziemi. Promesy te włodarzom gmin i powiatów wręczyli 
Wicepremier Beata Szydło, Minister Joachim Brudziński 
oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. 

Łączna pula środków przyznana jednostkom samorządu 
terytorialnego w Małopolsce wyniosła 96 149 000 zł i objęła 
ona 174 zadań.

Zapewnienie przyznania dotacji dla naszej gminy ode-
brał Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina. Promesa przyznana 
Gminie Łącko opiewa na kwotę 920 000 zł i dotyczy pięciu 
przedsięwzięć drogowych, a mianowicie:

– Remont drogi gminnej Kicznia – Wyrobiska w m. Kicznia 
– 190 tys. zł;

– Remont drogi gminnej Jazowsko – Przez Równie w m. Ja-
zowsko – 130 tys. zł;

– Remont drogi gminnej Łazy Brzyńskie – Gaboń Łazy 
w m. Łazy Brzyńskie – 100 tys. zł;

– Remont drogi gminnej Obidza – Majdan w m. Obidza – 
180 tys. zł;

– Remont drogi gminnej Czarny Potok – Jadamwola 
w m. Czarny Potok – 320 tys. zł.
Gmina Łącko ogłosiła przetarg na cztery z w/w zadań. 

Wartość najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych za-
dań wynosi: 
 – Kicznia – Wyrobiska 181 623,21 zł,
 –  Jazowsko-Przez Równie 104 792,31zł,
 –  Łazy Brzyńskie – Gaboń Łazy 93 752,57 zł,
 –  Obidza-Majdan 166 232,66 zł.

fot. M. Książkiewicz / Grybow24.pl

2 marca w remizie OSP w Ptaszko-
wej odbyła się uroczysta gala, podczas 
której wręczono nagrody i tytuł Sołtysa 
Roku 2017. 

Sołtysem Roku 2017 został Tadeusz 
Kurzeja gospodarz wsi Zagorzyn. Dru-
gie miejsce w konkursie przypadło Elż-
biecie Wysowskiej, która jest sołtysem 

Lipnicy Wielkiej, natomiast miejsce 
trzecie – exaequo – zajęli Józef Jan-
czura – sołtys wsi Łącko oraz Łukasz 
Jarzębak, sołtys Łomnica.

Pozostałe miejsca: Władysław Flo-
rek – Moszczenica Niżna, Piotr Zabrze-
ski – Złockie, Piotr Ciągło – osiedle 
Miasto (gmina Piwniczna-Zdrój), Ma-

ria Piwowar – osiedle Zapotok (gmina 
Piwniczna-Zdrój).

Plebiscyt organizuje Stowarzysze-
nia Sołtysów Ziemi Sądeckiej, które za 
statutowy cel wyznaczyło sobie repre-
zentowanie tego najniższego szczebla 
samorządu lokalnego wobec admini-
stracji państwowej i samorządowej.
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System monitorowania jakości powietrza  
w Gminie Łącko

Trwa budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów  
w Jazowsku

Każdego roku w okresie zimowym bardzo dużo słyszy 
się o zanieczyszczeniu powietrza i ryzyku jakie ze sobą 
niesie. Smog wywołany niską emisją, która powstaje 

głównie przez palenie w starych piecach nieekologicznym 
opałem, może powodować między innymi: raka płuc, astmę, 
zaburzenie rytmu serca czy nawet przedwczesny zgon.

W trosce o zdrowie mieszkańców w Naszej Gminie dofi-
nansowano wymianę blisko 150 starych pieców, prowadzono 
akcje edukacyjne wśród dzieci w wieku szkolnym oraz prze-
kazano oczyszczacze powietrza do siedmiu przedszkoli znaj-
dujących się na terenie Gminy. 

Aby jak najskuteczniej informować mieszkańców o stanie 
jakości powietrza w Gminie, dnia 14.02.2019 r. w Gminie 
Łącko został zainstalowany czujnik, który mierzy 
stężenie pyłów zawieszonych: PM2.5, PM10, tempe-
raturę oraz wilgotność powietrza.

Mieszkańcy Gminy mogą śledzić wyniki pomiarów dzięki 
zainstalowanemu na budynku Urzędu Gminy ekranowi oraz 
poprzez mapy znajdujące się pod poniższym adresem:

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm2_5
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10

Powyższe dane pomiarowe mają jedynie charakter po-
mocniczy i informacyjny. Przy prowadzeniu czynności ad-
ministracyjnych i prawnych należy korzystać z informacji 
dotyczących oceny jakości powietrza, sporządzanych w ra-
mach państwowego monitoringu środowiska przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Syngeos – 
Nasze Powietrze na telefony komórkowe z systemem An-
droid oraz IOS (Apple). Aplikacja poinformuje o bieżącym 
stanie powietrza w Państwa okolicy. Bazuje ona na własnej in-
frastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu 
dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia pyłów 
zawieszonych PM2,5 oraz PM10 – w aplikacji można spraw-

dzić aktualną temperaturę, wilgotność i ciśnienie.
Aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujni-

kiem na podstawie uruchomionej w telefonie lokalizacji, po-
zwalając również na wyszukanie i dodanie dowolnej miejsco-
wości w Polsce, która podłączona jest do sieci Syngeos lub 
GIOŚ.

Zakup systemu monitorowania jakości powietrza został 
zrealizowany w ramach projektu Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domo-
wych na terenie Gminy Łącko dofinansowanego z Funduszy 
Europejskich w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie pozio-
mu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęto budowę Miejsca Obsługi Rowerzystów 
w Jazowsku. MOR powstaje w bezpośrednim sąsiedz-
twie kompleksu sportowego ORLIK i ma umożliwić 

osobom korzystającym z trasy VeloDunajec odpoczynek 
czy schronienie się podczas niekorzystnych warunków at-
mosferycznych. Będzie wyposażony w zadaszoną wiatę z ła-
weczkami i stołami, stojaki rowerowe, stacjonarny grill oraz 
przenośną toaletę. Całość zostanie oświetlona latarniami 
hybrydowymi solamo-wiatrowymi. Roboty powinny zostać 
zakończone do końca kwietnia bieżącego roku.

Realizacja tego zdania możliwa jest dzięki współpracy 
Gminy Łącko z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
Na ten cel gmina udostępniła teren pod budowę natomiast 
ZDW sfinansowało inwestycję w ramach projektu „Budowa 
zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Ma-
łopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) 
Część 1 – VeloDunajec Zabrzeż – Stary Sącz.

Do końca kwietnia ma zostać również zrealizowane za-
danie pn. „Zakup wyposażenia dla potrzeb udostępniania 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Łącko” 

realizowanego w ramach wniosku złożonego do LGD Brama 
Beskidu. Wykonawca w ramach zawartej umowy dostarczy 
rowery wraz z akcesoriami, stojaki rowerowe i zamontuje 
dwa garaże blaszane. Punkty rowerowe będą znajdować się 
przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku oraz przy Orliku 
w Jazowsku. Wartość projektu wynosi 53 506 zł, w tym dofi-
nansowanie w kwocie 34 045 zł.
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Przekazanie wyposażenia i sprzętu strażackiego 
dla 12 jednostek OSP z terenu Gminy Łącko

Spotkanie z okazji  
Dnia Sołtysa

KLUB SENIOR+ W ŁĄCKU

W połowie stycznia br. dwanaście jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łącko 
zostało wzbogaconych o nowy sprzęt i wyposażenie 

zakupione w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzie-
lenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu po-
pełnienia przestępstwa.

Podczas zebrania w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zagorzynie Poseł na Sejm PR Edward Siarka, Wójt Gminy 
Łącko – Jan Dziedzina, Zastępca Wójta Gminy Łącko – Pa-
weł Dybiec oraz Radny Gminy Łącko – Jan Mąka przekazali 
nowo zakupione wyposażenie na ręce Komendanta Gminne-
go OSP – Mariusza Piwowara, Prezesa Zarządu Gminnego 
OSP – Jana Mrówki oraz na ręce komendantów, naczelni-
ków i strażaków ochotników z poszczególnych jednostek.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu jednostki otrzymały:
• Aparat powietrzny – 10 zestawów;
• Podnośnik ramowy – 12 zestawów;
• Zestawy zabezpieczające teren działań – 6 zestawów;
• Wyciągarka samochodowa do pojazdu ratowniczo – ga-

śniczego – 1 zestaw;
• Wentylator oddymiający mgłowy – 1 sztuka;

• Pilarka ratownicza – 3 sztuki;
• Urządzenie hydrauliczne – nożyco-rozpieracz – 1 sztuka;
• Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED – 5 sztuk.

Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła prawie 
133,7 tys. zł, z czego otrzymana dotacja to 120 150 zł.

11 marca br. miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Łąc-
ko z sołtysami wsi z terenu naszej gminy. Podczas spotkania 
Wójt złożył życzenia i podziękował wszystkim sołtysom za ich 
pracę jaką wkładają w rozwój swoich miejscowości oraz zło-
żył najlepsze życzenia z okazji Dnia Sołtysa, przypominając, 
że sołtys to nie tylko urząd o wieloletniej tradycji, ale przede 
wszystkim funkcja związana z odpowiedzialnością społeczną 
wobec mieszkańców wsi. Dalsza część zebrania miała cha-
rakter roboczy, podczas której zostały omówione sprawy bie-
żące, a także kwestie związane z funduszem sołeckim.

Klub Senior + w Łącku powstał 
dzięki wspólnej pracy i zaanga-
żowaniu Wójta Jana Dziedziny, 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecz-

nej Artura Kotasa oraz innych pracow-
ników. 

Klub Senior+ utworzono w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” na 

lata 2015-2020 w strukturze Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Celem Klubu jest 
integracja i aktywizacja społeczna oraz 
zaspakajanie potrzeb kulturalnych śro-
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Spotkanie z poetą 
Franciszkiem Opydem

dowiska osób starszych w Gminie Łąc-
ko. Klub dysponuje 50 miejscami. Jest 
czynny w poniedziałek, środę i czwar-
tek w godzinach od 12.00 do 16.00. 

Siedzibą Klubu jest lokal usytuowa-
ny w Ośrodku Zdrowia w Łącku. Lokal 
wyodrębniony na Klub Seniora zajmu-
je łączną powierzchnię 174,5 m2 w tym 
kuchnia z jadalnią, pomieszczenie klu-
bowe, sala spotkań, hall z korytarzem, 
szatnia, magazyn, łazienka z prysznicem 
i wc. Pomieszczenia są przystosowane 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

Opiekę nad funkcjonowaniem Klu-
bu Seniora sprawuje pracownik socjal-
ny Karolina Gałysa. Uczestnikami Klu-
bu Senior mogą być osoby nieaktywne 
zawodowo, które ukończyły 60 lat i są 
mieszkańcami Gminy Łącko. Uczest-
nictwo w zajęciach Klubu jest dobro-
wolne i bezpłatne.

Celem Klubu jest rozpoznawanie 
potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich za-
interesowań poprzez organizację atrak-
cyjnych form spędzania czasu wolnego 
w bezpiecznej i przyjaznej przestrze-

ni. Ponadto Seniorzy maja możliwość 
uczestniczyć w spotkaniach tematycz-
nych, zajęciach kulinarnych, eduka-
cyjnych, kulturalnych, plastycznych 
i ruchowych. Dzięki tym działaniom 
seniorzy są zabezpieczeni przed wyklu-
czeniem społecznym, co zapobiega pro-
cesom marginalizacji. Od początku tego 
roku Seniorzy uczestniczyli m.in. w spo-
tkaniach z psychologiem, prawnikiem, 
funkcjonariuszem policji, kierownikiem 
Ośrodka Pomocy Społecznej, a także 
brali udział w warsztatach plastycznych. 
Dodatkowo raz w miesiącu odbywają 
się warsztaty kulinarne ze znanymi i lu-
bianymi mieszkańcami Gminy Łącko. 
W najbliższym czasie planowane są za-
jęcia taneczne, spotkanie z hirudotera-
peutą oraz wyjazd do teatru. 

W Klubie Senior + uczestnicy mają 
możliwość podtrzymywać więzi rodzin-
ne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega 
odizolowaniu społecznemu tej grupy 
wiekowej. Aktywność seniorów gwa-
rantuje kontrolę nad swoim życiem 
i nad decyzjami, które ich dotyczą. 

A społeczność lokalna zyskuje gru-
pę ludzi chętnych do dzielenia się swo-
im czasem, pomocą i doświadczeniem.

Karolina Gałysa

W dniu 1 marca 2019 r. o godz. 16.00 odbyło się spo-
tkanie autorskie z Panem Franciszkiem Opydem. 
Poeta zaprezentował wiersze o rożnej tematyce. 

Wśród nich znalazły się te dedykowane również łąckim se-
niorom. Część z nich zaprezentowali właśnie oni sami. Spo-
tkanie odbyło się w niezwykle sympatycznej atmosferze. 

Serdeczne podziękowania za przybycie i mile spędzony 
czas składa Klub Senior+ działający przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Łącku.
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III miejsce dla Górali Łąckich  
za taniec zbójnicki

Spotkanie z kobiecą poezją

W dniach 14-16 lutego odbył się po raz 47. Karnawał Góralski w Bukowinie Ta-
trzańskiej. "Górale Łąccy" wzięli udział w konkursie tańca zbójnickiego.

Komisja w składzie: Aleksandra Bogucka, Dorota Majerczyk, Józef Pitoń, 
Jan Stachoń, Stanisław Bachleda, Stanisław Łukaszczyk-Kołoc  po obejrzeniu 9 grup 
prezentujących taniec zbójnicki, postanowiła przyznać góralom z Łącka III miejsce 
i Ciupagę Juhaską oraz nagrodę pieniężną.

Zbójnicy wystąpili w składzie: Daniel Opyd, Maciej Garbacz, Marcin Tarchała, Woj-
ciech Chlipała, Adrian Najduch, Sławek Najduch, Darek Najduch i Mariusz Najduch, 
kierownik: Łukasz Ukleja.

Gratulujemy!

fot. Paweł Budz –  
Bukowiańskie Centrum Kultury

27 lutego w Szkole Podstawowej w Zagorzynie odbyło 
się Spotkanie z Poezją Marzeny Setlak i Joanny Klimczak. 
Wszystkich obecnych powitała wicedyrektorka szkoły Ja-
dwiga Wąchała. Następnie głos zabrał wójt gminy Łącko Jan 
Dziedzina, który wyraził swoją radość z faktu organizacji 
tego spotkania dla młodych ludzi.

Potem zaśpiewała pięknie Krystyna Polańska – nauczyciel-
ka tej szkoły. „Czas nas uczy pogody” – piosenka ta doskonale 

wprowadziła wszystkich w poetycki nastrój. Następnie można 
było obejrzeć krótki filmik opisujący czasem z humorem, ale 
i czasem z zadumą poetycką drogę Marzeny Setlak, a po jego 
zakończeniu sama poetka przeczytała kilka swoich wierszy.

Prowadząca spotkanie Bernadetta Wąchała-Gawełek 
opowiedziała z kolei o twórczości Joanny Klimczak, a autor-
ka zaprezentowała również kilka swoich wierszy, w tym rów-
nież jeden dedykowany swojej klasie.
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Joanna Klimczak 

UZDROWICIEL

z oburzeniem wielkim mówił Jan w modlitwie
o babci że zbyt głośno śpiewała w kościele
że kolega z pracy za dużo zarabia
o sąsiadce że plewi rabatkę w niedzielę
i że sobie szwagier nowe auto sprawia

i tak ubolewał że innym jest lepiej
narzekał jaki to przepracowany
drzazga w oku innych bolała go bardzo
ale belki w swoim oku jakoś nie dostrzegał

dla innych życzliwy uprzejmy pomocny
w domu egoista dyktator mistrz pozy
o rodzinę dbajcie w słowach bardzo mocny
czyny jego jednak raczej bliskie grozy

jak to mówił Panie 
cóż tak złego robię że przyjaciół nie mam 
przecież ja chcę dobrze
…ja tylko świat zmieniam…

odezwał się Chrystus z wiszącego Krzyża
i spokojnym głosem Jana upomina:

znasz ty Przykazania
nie cudzołóż bracie nie pożądaj kochaj?
życie twoje krótkie nie wiesz kiedy zgaśnie
bądź ludzki żyj godnie jeśli chcesz być w Niebie
jeśli świat chcesz zmieniać to zacznij od siebie

Na zakończenie ponownie zaśpiewała Krystyna Polańska, 
tym razem „Łatwopalnych”, a w imieniu organizatorów po-
dziękowania dla autorek przekazał dyrektor GOK Józef Strą-
czek.

Potem nadszedł czas na podpisywanie dedykacji na tomi-
kach pt. "Moje miejsce na ziemi" dla dużej grupy chętnych, 
która otoczyła poetki.

Organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku – filia w Zagorzynie 
i Szkoła Podstawowa w Zagorzynie.

B.G.
Marzena Setlak

STARA BIEDA

Stara bieda, zamiast nowej, na dzień dobry,
jak powszedni chleb: bez masła też smakuje.
Kij od miotły, tak praktyczny, jak i prosty,
tak ta bieda oswojona byt ratuje.
Stara Miłość, zamiast nowej, na śniadanie,
bez tęsknoty, lecz na ciepło też smakuje.
Nie rdzewieje i nie daje do myślenia.
Nie ten młody, lecz staruszek wciąż to czuje.
Stara Przyjaźń, zamiast nowych pochlebstw setki,
czuje prawdę, mówi szczerze - chociaż boli.
I nie dalej, ale bliżej życie zmienia,
bo w potrzebie nie odgrywa tylko roli.
Stare grzechy, zamiast nowych na dokładkę,
segregują pod Dekalog czyny, słowa.
Bóg nie lubi nienawiści, zdrady, zbrodni,
więc na nowo wciąż przebacza i przytula.
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GMINNY DZIEŃ KOBIET
W dniu 10 marca w Remizie 

OSP w Łącku odbył się Gmin-
ny Dzień Kobiet pn. Baby 

rządzą. Zorganizowany on został przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku 
i stowarzyszenie Amatorski Ruch Ar-
tystyczny Ziemi Łąckiej przy wsparciu 
finansowym Gminy Łącko.

Już od 16.00 można było spotkać 
się przy pysznej kawie, herbacie i cie-
ście w doborowym towarzystwie, a tak-
że dowiedzieć się o nowinkach kosme-
tycznych, podziwiać rękodzieło.

O godz. 17.00 rozpoczęła się główna 
część. Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzi-
na oraz Dyrektor GOK Józef Strączek 
złożyli wszystkim obecnym Paniom ży-
czenia z okazji ich święta, a potem od-
było się losowanie upominków. 

Po jego zakończeniu na scenie za-
prezentowali się aktorzy Teatru Nowego 
z Nowego Sącza w komedii o zabarwie-
niu kabaretowym pt. „Miłość i zdrada” 
w reżyserii Krzysztofa Pomietły. Wystą-
pili: Violetta Romul-Pomietło, Gracja 
Niedźwiedź, Paweł Kowalczyk, Józef 

Więcławek i Krzysztof Salawa, a także 
gościnnie dwaj absolwenci teatralnej 
Akademii Talentów. Niemilknące okla-
ski po zakończeniu spektaklu utwierdziły 
w przekonaniu, że się podobało, a salwy 
śmiechu jakie towarzyszyły przedstawie-
niu podkreślały dobrą zabawę.

Wszyscy tak Panie, jak i Panowie, 
którzy pojawili się na imprezei zgodnie 
podkreślali, że było warto.

Do zobaczenia za rok!

Fundatorzy upominków:
– Cukiernia u Gromali
– Jolanta Faron-Kozielec – studio ko-

smetyczne
– Jolanta Faron – Kwiaciarnia, Dekor 

– studio ślubne
– Londmar – Marzena Talarczyk 
– Beata Sikora – Avon
– Bożena Jachymiak – Oriflame
– Irena Mizgała – Tupperware
– Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
– Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina

B.G.
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XX GMINNY KONKURS  
MŁODYCH WOKALISTÓW –  
eliminacje do powiatowego konkursu

14 marca w Remizie OSP w Łącku odbył się XX Gminny 
Konkurs Młodych Wokalistów oraz eliminacje rejonowe do 
XXIV Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów.

Komisja konkursowa w składzie: Renata Gierczyk, Jaro-
sław Kuśnierz, Zbigniew Kogut, Marek Lipień po przesłu-
chaniu wokalistów w czterech kategoriach wiekowych: kat. 
I – do 8 lat, kat. II – 9-11 lat, kat. III – 12-14 lat, kat. IV – od 
15 lat przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

kategoria I
   I  miejsce – Julia Biel – GOK w Łącku
 II  miejsce – Piotr Domek – SP w Zagorzynie, Emilia Gro-

mala – SP w Zabrzeży
III  miejsce – Patrycja Konopka – SP w Zabrzeży

kategoria II
  I  miejsce    – Julia Ferenc – SP w Zabrzeży
 II  miejsce – Jan Kramarczyk – SP w Szczereżu, Anna Opyd 

– SP w Szczereżu
III  miejsce – Gaja Fałowska – SP w Jazowsku, Emilia Kucia 

– SP w Zabrzeży

kategoria III
  I  miejsce – Maksymilian Bieryt – SP w Jazowsku, Aleksan-

dra Wnęk – SP w Zagorzynie
 II  miejsce – Klaudia Rams – GOK w Łącku, Wiktoria Krzyś-

ko – SP w Łącku, Dominika Podobińska – SP w Czarnym 
Potoku

III  miejsce – Justyna Kucia – SP w Zabrzeży, Oliwia Jasiur-
kowska – SP w Łącku 

Kategoria IV 
  I  miejsce – Sara Bieryt – SP w Jazowsku, Martyna Dybiec 

– GOK Łącko
 II  miejsce – Mateusz Domek – SP w Zagorzynie
III  miejsce – nie przyznano

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe ufundowane przez GOK w Łącku oraz Po-
wiatowy Dom Kultury w Starym Sączu. Komisja podkreśli-
ła wysoki poziom wykonawców, dziękując nauczycielom za 
przygotowanie dzieci do konkursu, a najlepsi reprezentowali 
naszą gminę na konkursie powiatowym.
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Spotkanie góralsko-lachowskie w Łącku

W dniu 23 marca w sali widowiskowo-
-sportowej w Łącku odbyło się spotka-
nie góralsko-lachowskie. W imprezie 

uczestniczyła premier Beata Szydło.
Zanim rozpoczęła się rywalizacja, ze sceny 

zabrzmiał przepiękny „Hejnał łącki”, zagrany 
przez trębaczy Orkiestry Dętej im. Tadeusza 
Moryto.

Rywalizacja Lachów i Górali rozpoczęła się 
od przeciągania liny, siłowania na rękę, skro-
bania ziemniaka na czas oraz konkurencji po-
etyckich i gawędziarskich. Odbyły się również 
prezentacje muzyczno-taneczne: pokaz tańca 

lachowskiego i tańca góral-
skiego oraz występy kapeli la-
chowskiej i kapeli góralskiej.

Całość uświetniona została 
degustacją potraw regional-
nych kuchni lachowskiej i gó-
ralskiej przygotowanej przez 
Koła Gospodyń Wiejskich. 
Lachowską kuchnię zapre-
zentowały KGW z Krasnego 
Potockiego oraz Moszczenicy 
Niżnej, natomiast góralską 
KGW z Łącka i Stowarzyszenie 
Nasza Ziemia Zagorzyn. Dodatkową atrakcją była lachowsko-góralska 
wystawa rękodzieła ludowego prezentująca dorobek takich twórców jak 
Józef Tokarz, Roman Bielski, Barbara Kościółek, Irena Aksamit-Leśniak, 
Magdalena Cięciwa, Kazimierz Basta, Stanisława Oleksy, Zofia Mirek, 
Dorota Mirek, Mariusz Obrzud, a także Kazimierz Twardowski i jego 
Wiejska Galeria z Naszacowic.

Rywalizacjom i pokazom przyglądała się premier Beata Szydło, która 
podziwiała piękno żywego wciąż folkloru Sądecczyzny.

Ważną częścią spotkania była również debata pt. „O przyszłości No-
wego Sącza i Sądecczyzny” z udziałem Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego Witolda Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Nowego Sącza 
Ludomira Handzla i Wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny, prowadzona 
przez Jakuba Bulzaka.
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GMINNY KONKURS POEZJI REGIONALNEJ  
I GADEK LUDOWYCH – Łącko 4.04.2019

Komisja w składzie:
1. Dr Artur Czesak – dialektolog, językoznawca – przewod-

niczący 
2. Monika Kurzeja – filolog, etnomuzykolog – MCK Sokół 
3. Bernadetta Wąchała-Gawełek – instruktor GOK w Łącku 

po obejrzeniu i gruntownej ocenie występów 23 uczestni-
ków w trzech kategoriach postanowiła przyznać następujące 
miejsca i wyróżnienia:

Kategoria I – dziecięca
I miejsce – Katarzyna Rucińska – SP w Zagorzynie, Mateusz 

Giemzik – SP w Zagorzynie
II miejsce – Weronika Bawełkiewicz – SP w Szczereżu, An-

drzej Gawełek – ZSP w Łącku
III miejsce – Piotr Adamczyk – ZSP w Łącku 
Wyróżnienie – Mateusz Gucwa – SP w Jazowsku, Anita Woj-

narowska – SP w Szczereżu

Kategoria II – młodzieżowa 
I miejsce – Marcin Turek – SP w Zagorzynie
II miejsce – Tomasz Wojnarowski – SP w Szczereżu
III miejsce – Jakub Baziak – SP w Maszkowicach, Aleksan-

dra Tokarz – ZSP w Łącku
Wyróżnienie – Michał Kurzeja – SP w Jazowsku, Justyna 

Mrówka – SP w Maszkowicach

Kategoria III – dorośli 
I miejsce – Bogusław Kyrcz

Jednocześnie do Ogólnopolskiego Konkursu Gawędzia-
rzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów 
Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej 
jury wytypowało: z kategorii młodzieżowej Marcina Turka 
i Tomasza Wojnarowskiego i z kategorii dorosłej Bogusława 
Kyrcza. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Łącku.

Serdecznie gratulujemy!!!
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II miejsce dla Grupy Teatralnej  
„Berecik” i Chóru Parafialnego  
„Zew gór” na Posiadach  
Teatralnych na Orawie

W dniach 8-10 marca w Oraw-
skim Centrum Kultury w Ja-
błonce odbyły się Posiady Te-

atralne na Orawie, czyli 7. Małopolskie 
Spotkania Teatrów Amatorskich orga-
nizowane przez Małopolskie Centrum 
Kultury "Sokół" i Orawskie Centrum 
Kultury. W tegorocznej edycji wzięło 
udział 20 grup z całej Małopolski.

Rozbudowany skład połączonej 
Grupy Teatralnej „Berecik” i Chóru 
Parafialnego „Zew Gór” zaprezentował 
spektakl zatytułowany "Muzyką i pie-
śnią żyłeś razem z nami – Tadeusz Mo-
ryto (1914-1969)" – scenariusz: Marcin 
Wnęk, reżyseria: Bernadetta Wąchała-
-Gawełek.

Jury w składzie: dr Inka Dowlasz 
– reżyser, Łukasz Fijał – reżyser, An-

drzej Franczyk – aktor i Zofia Skwar-
ło – regionalista po obejrzeniu i grun-
townej ocenie 20 grup z 9 powiatów 
województwa małopolskiego postano-
wiło przyznać grupie z Łącka II miej-
sce w kategorii inscenizacja tekstów 
literackich (dowolna forma prezentacji 
scenicznej). Indywidualne wyróżnienie 
otrzymał Marcin Wnęk za rolę Tade-
usza Moryto.

Spektakl ten będzie można obejrzeć 
w dniu 27 kwietnia z okazji uroczystych 
obchodów 50 rocznicy śmierci Tade-
usza Moryto. 

B.G.
zdj. Justyna Biel,  

Małgorzata Zygadło
projekt plakatu:  

Aleksander Pustułka

Grupa młodsza pozazdrościła suk-
cesu swoim starszym kolegom, 
rzecz jasna w pozytywnym tego 

słowa znaczeniu. W dniu 8 kwietnia 
wzięła udział w Powiatowym Przeglą-
dzie Teatrzyków Dziecięcych i Mło-
dzieżowych pod patronatem Starosty 
Nowosądeckiego Marka Kwiatkow-
skiego. W konkursie wzięło udział 10 

II miejsce dla młodych aktorów z „Berecika”  
na Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych 
i Młodzieżowych w Podegrodziu

grup z całego powiatu. Grupa Teatral-
na „Berecik” zaprezentowała spektakl 
„O Bidzie i złotych jabłkach” wg sce-
nariusza Marii Kownackiej, w reżyserii 
opiekunki grupy Bernadetty Wąchały-
-Gawełek. 

Jury w składzie: Józef Więcła-
wek – przewodniczący, Renata Gier-
czyk, Anna Zając-Bieńkowska i Kinga 

Zbozień postanowiło przyznać grupie 
z Łącka II miejsce, zaś Klaudia Rams 
dostała nagrodę indywidualną za kre-
ację aktorską. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
aktorom i chórzystom!!

B.G.
Zdj. Józef Klimek 
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KIEDY PUSCAŁY MROZY

Jeszcze nie tak dawno dla zdecy-
dowanej większości mieszkańców 
naszego regionu pory roku były 

regulatorem i wyznacznikiem szeroko 
pojętego życia, a wszystkie czynności, 
prace, obowiązki małych i dużych zale-
żały właśnie od nich, a raczej od pogo-
dy, z wyjątkiem może zimy, kiedy biała 
poducha okrywała wszystko, czas zwal-
niał, trochę zasypiał. To aura właśnie 
była i jest czynnikiem mającym decy-
dujący wpływ na prace polowe, które 
pomimo obecnej wysokiej mechaniza-
cji, automatyzacji są skazane na kapry-
sy pogodowe, a pewnych zjawisk takich 
jak wegetacja, wzrost czy dojrzewanie 
nie da się w warunkach naturalnych 
ominąć i przełożyć, gdyż są to odwiecz-
ne prawa natury. 

Cofając się do wczesnych lat dzie-
ciństwa wspominam, jak to downi 
bywało, a w szczególności chciałbym 
zwrócić uwagę na pewne prace, czyn-
ności, umiejętności i zwyczaje, które 
bardzo były uzależnione od pory roku 
i pogody. Miałem to szczęście zetknąć 
się z nimi osobiście, być przy nich ob-
serwować, pomagać, więc z wielką no-
stalgią wspominam czasy dzieciństwa 
i młodości. Dziadek po stronie mamy 
– Jan był specem od wyplatania wsze-
lakiej wielkości bardzo solidnych i wy-
trzymałych koszy z jałowca. Krzew ten 
wyginął w naszej okolicy, a pozostałe 
nieliczne sztuki, które można jeszcze 
spotkać w lasach, są bardzo mizerne 
i widać, że po prostu zaczynają znikać 
z naszego krajobrazu. Aby wypleść 
duży kosz służący do noszenia siana 
czy słomy trzeba było około trzech, 
czterech wiązek jałowca. Taka wiązka 
miała wysokość około 150 cm, nato-
miast w obwodzie około 70 cm i ważyła 

wcale nie mało, a trzeba ją było przy-
nieść z lasu do domu, więc dziadek 
zawsze wracał bardzo zmęczony, a do 
tego jałowiec ma bardzo sztywne ostre 
igły, więc podczas czyszczenia, którego 
dokonywał w jednym miejscu w lesie 
zawsze narażony był na nieprzyjemne 
ukłucia. W tym miejscu chcę zwrócić 
uwagę na coś bardzo ważnego w kon-
tekście czystości i porządku w lesie jak 
też wykorzystywania wszystkiego co las 
dawał tak, aby nic się nie zmarnowało. 
Wszystkie pozostałości w postaci jałow-
cowych gałązek były zbierane na jedną 
stertę i zawsze w tym samym dniu za-
bierane do domu, gdyż po wyschnię-
ciu były znakomitym materiałem na 
podpałkę. Tak więc często udawałem 
się z dziadkiem do lasu i na tyle na ile 
pozwalał mój wiek i możliwości fizycz-
ne, zabierałem niewielki koszyk i do 
niego wrzucaliśmy wspomniane gałąz-
ki jałowca, a potem dumnie wracałem 
z całą zawartością do domu. Obecnie 
chodząc na grzyby czy na spacery do 
lasu, o zgrozo, można w nim spotkać 
wszystko co zwie się śmieciami, a bu-
telek i puszek po piwie jest niewiele 
mniej niż samych grzybów.

Cały proces związany z wyplata-
niem koszy czy to jałowcowych, czy 
wiklinowych rozpoczynał się wczesną 
wiosną kiedy właśnie puscały mro-
zy, a leszczyna oraz wiklina zaczynały 
pylić i stawały się miękkie od soków, 
które pobierały z ziemi. To wtedy wła-
śnie dziadek szedł do lasu i przynosił 
proste kawałki leszczyny, które w cie-
plejsze dni czyścił z kory, a następnie 
w zależności od wielkości planowa-
nego kosza przycinał na odpowiedni 
wymiar, a potem podczas gotowania 
ziemniaków dla zwierząt w ogromnym 

garnku parzył i wyginał na beczce, tak 
że powstała forma przypominała od-
wróconą literę U, u dołu połączona po-
przeczką tworzyła tzw. łobłok, który był 
podstawowym elementem konstrukcji 
solidnego kosza. Tak przygotowane 
różnej wielkości łobłoki były wieszane 
w stodole i schły spokojnie do momen-
tu kiedy rozpoczynało się wyplatanie, 
a był to proces pracochłonny trwający 
praktycznie od wczesnej wiosny do je-
sieni i wymagający tak cierpliwości jak 
i umiejętności. 

Jeśli chodzi o kosze wiklinowe to 
też sprawa nie była prosta ze względu 
na to, że wszystkie większe skupiska 
wikliny rosły nad brzegami rzek, któ-
re są własnością skarbu państwa naj-
krócej mówiąc. Tak więc obowiązywał 
zakaz wycinania wiklinowych witek 
nazywanych popularnie prociomi, 
a ówczesna milicja i inne służby w ra-
zie przyłapania kogoś wycinającego 
czy niosącego procie karały mandata-
mi jak również kierowały sprawy do 
kolegiów do spraw wykroczeń. Wróć-
my jednak do koszy jałowcowych i ich 
wyrobu. Otóż dziadek za pozyskanie 
jałowca z prywatnych lasów regulował 
zapłatę właścicielowi bądź to pomocą 
w pracach polowych, bądź w zamian 
za to wyplatał kosz większy lub kilka 
mniejszych, w zależności od umowy. 
Jałowiec ścięty i oczyszczony z gałązek 
przynosił do domu i moczył całe wiązki 
przez kilka dni w rzece przyciskając du-
żymi kamieniami i mocując za pomocą 
powrozka do wbitych na brzegu drew-
nianych palików, zabezpieczając w ten 
sposób przed zabraniem przez nurt 
rzeki. Kiedy wiązka moczyła się w wo-
dzie on w tym czasie tworzył konstruk-
cję z cienkich sztuk jałowca, które były 
niczym proste kawałki drutu mocując 
je do wspomnianej poprzeczki łobłoka 
i rozpoczynał proces wyplatania dna 
kosza. Dno kosza musiało być bardzo 
wytrzymałe więc do jego tworzenia też 
używał cienkich jałowców i gdy osią-
gnęło ono już odpowiednią wielkość 
i kształt wiązał je razem w górnej czę-
ści, a następnie przywiązywał do ło-
błoka odpowiednio ustawiając tak aby 
całość konstrukcji tworzyła coś co przy-
pominało wyglądem cebulę.

Namoczone w wodzie wiązki gru-
bych dorodnych jałowców były następ-
nie poddawane obróbce polegającej 
na tym, że dziadek bardzo ostrym za-
krzywionym nożem zwanym kozikiem 
strugał z nich coś na kształt cienkich 
elastycznych deseczek i to one służyły 
właśnie do wyplatania kosza, a proces 
ten trwał w zależności od wielkości 
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kosza kilka dni. Podczas całego pro-
cesu wyplatania kosza unosił się prze-
piękny niezapomniany po dziś dzień 
aromat świeżego jałowca. Kiedy kosz 
był już prawie gotowy pozostawało tyl-
ko zakończyć całość zaplatając górną 
ostatnią warstwę w tak zwany warkoc 
i w ten sposób kosz był gotowy, pozo-
stawała jeszcze kosmetyka końcowa 
polegająca na wycinaniu we wnętrzu 
kosza wszystkich wystających elemen-
tów, które pozostały podczas wyplata-
nia. Dla mojego dziadka był to sposób 
na zarobienie paru groszy, gdyż często 
wyplecione przez siebie kosze wyno-
sił na jarmak do Łocka i sprzedawał. 
Trzeba wspomnieć, że wyplatanie ko-
szy odbywało się w chwilach wolnych 
od prac polowych lub kiedy aura nie 
sprzyjała.

Kiedy puscały mrozy, a zalegający 
uprawne pola śnieg znikał, gospodarze 
wyruszali na swoje areały oglądać jak 
tyz ta sie mo łozimina – czyli jak prze-
trwały zimę zasiewy zboża ozimego, 
które wysiane jesienią przed pierwszy-
mi opadami śniegu pięknie się zieleni-
ły i ważne było, aby przykrył je przed 
mrozami śnieg, który tworzył warstwę 
ochronną. Gdy jednak zima była dłu-
ga i śnieżna, gospodarze martwili się 
czy zasiewy przetrwają tak długi czas 
pod ciężarem śniegu i nie zgniją, bo 
od tego zależały plony i co za tym idzie 
zasobność gospodarstw. Jeśli ozimina 
była bardzo wylezało, czyli uszkodzo-
na przez mróz i śnieg to podczas prac 
polowych zostawała zaorana i obsiana 
zbożem jarym czyli takim wysiewanym 
wiosną. Sadownicy wyruszali do swo-
ich sadów i rozpoczynali wiosenną pie-
lęgnację drzew owocowych polegającą 
na wycinaniu suchych, uszkodzonych 
gałęzi oraz wilków czyli odrostów, któ-
re pojawiły w ciągu minionego roku. 
Te procesy jak również zabiegi pielę-
gnacyjne wykonuje się również w obec-
nych czasach. 

Kiedy puscały mrozy to z kolei dru-
gi dziadek Romuald wyciągał bardzo 
dużą tyczkę leszczynową, na końcu któ-
rej mocował nóż kozik i zabierał mnie 
do lasu gdzie za pomocą wspomnianej 
tyczki z kozikiem ścinał gałęzie brzo-
zowe z górnych partii drzew, ja zbiera-
łem je i układałem w jednym miejscu 
po czym dziadek wszystko wiązał po-
wrozkom i całą dużą wiązkę ciągnę-
liśmy do domu. Wieczorami dziadek 
siadał w małej kuchence, w której pod 
blachą buzował ogień i rozpoczynał ro-
bienie mioteł brzozowych. Przyniesio-
ne do ciepła posegregowane wcześniej 
na grubsze i na drobniejsze gałązki 
układał jedne z lewej strony, drugie 
z prawej, sam natomiast zasiadał na 
małym stołeczku pośrodku, brał do 

ręki kozik i zaczynał strugać grubsze 
końcówki dłuższych gałązek po to, aby 
później po związaniu całości rękojeść 
miotły nie była zbyt gruba i aby była 
wygodna do trzymania. Ciepło panu-
jące w kuchni powodowało, że brzoza 
wydawała specyficzną niezapomnia-
ną przyjemną woń, a to pomieszane 
z zapachem drewna na opał, z które-
go niejednokrotnie wydobywały się 
kropelki żywicy sprawiało, że całe po-
mieszczenie pachniało lasem. Dziadek 
do tworzenia mioteł nie używał nigdy 
drutu, a zawsze witek wiklinowych, 
które też zmiękczał dodatkowo trzy-
mając w gorącej wodzie. Podobnie jak 
dziadek Jan, wyrobione przez siebie 
miotły po części dawał właścicielowi 
lasu, a pozostałą resztę sprzedawał. 
Obaj dziadkowie podczas robienia 
koszy i mioteł całymi godzinami opo-
wiadali przeróżne historie o smokach, 
boginkach złych i dobrych, o niesamo-
witych żabach, które miały na głowach 
coś na kształt korony, o wilkach, które 
atakowały ludzi i zwierzęta, o czarach, 
aniołach i diabłach, o niesamowitych 
zorzach, które pojawiały się nagle 
w środku nocy, o okropnych czasach 
wojny, tak że słuchałem tego wszyst-
kiego z otwartymi ustami, a często po 
tych opowiadaniach bałem się zasnąć. 
Dziadek Romuald posiadał również 
umiejętność robienia batów, które też 
sprzedawał gospodarzom mającym ko-
nie. Bat wykonywał z niezliczonej ilo-
ści grubych nici, które partiami wiązał 
do klamki przy drzwiach następnie na 
drugim końcu mocował do specjalne-
go chwytaka, który przypominał cyfrę 
1 i całość skręcał, aż powstał sznurek 
i taki proces powtarzał kilka razy. Po-
tem te skręcone sznurki znów łączył 
w całość skręcając, z tym że część tych 
sznurków była krótsza, a część dłuższa, 

tak że po kilkukrotnym skręceniu po-
wstały bat był z jednej strony grubszy 
a z drugiej cieńszy. W górnej części bat 
przyozdabiał kolorowym pomponem 
z wełny identycznym jak przy naszych 
gurmanach, na całej długości wiązał 
kilka supełków aby całość była jeszcze 
solidniejsza, a następnie kilka razy na-
cierał solidnie łojem do momentu, aż 
uzyskał odpowiednią sprężystość, któ-
rą sprawdzał mocując bat do specjal-
nego kupionego na jarmaku bicyska 
i próbnie strzelał z bata. Oczywiście nie 
mogło się obyć bez tego abym i ja nie 
próbował sztuki strzelania z bata, ale 
z tego co pamiętam efekty były marne 
natomiast dziadek robił to znakomicie.

Kiedy puscały mrozy to i dzieci 
miały swoje niekoniecznie bezpieczne 
zajęcia. Do dziś wspominam sobie sy-
tuację, która mogła zakończyć się tra-
gicznie. Wracając ze szkoły do domu 
postanowiliśmy wracać nie drogą, 
a rzeką, bo właśnie lód zaczął topnieć. 
Środkiem płynęła już rwąca woda, 
natomiast przy brzegu była jeszcze ta-
fla lodu, a zabawa polegała na tym, że 
wchodziło się ostrożnie z brzegu bli-
żej środka i tupiąc po lodzie odrywa-
ło się mniejsze lub większe kry, które 
natychmiast zabierała woda. Bardziej 
rozsądni i ostrożniejsi asekurowali się 
nawzajem stojąc na brzegu i trzyma-
jąc za rękę tego, który odrywał kawałki 
lodu, natomiast nie brakowało takich 
co to uważali, że to żaden problem, co 
najwyżej zamoczy trochę stopy. Jed-
nego razu podczas takich wygłupów 
załamał się nagle duży kawałek lodu, 
a pod nim okazała się być głęboka 
wyrwa, która powstała latem podczas 
nagłego przyboru wody i w tę wyrwę 
wpadł jeden z uczestników. Zimowa 
kurtka, tornister na plecach wszystko 
to szybko nasiąkło wodą i chłopak za-
czął się topić i pewnie byłoby doszło do 
tragedii, ale na szczęście drogą prze-
jeżdżał ciągnikiem gospodarz, który 
wiózł deski z tartaku. Ktoś wybiegł 
i w jakiś sposób zatrzymał tego pana, 
który wskoczył prawie po pas do wody 
i wyciągnął chłopaka na brzeg, a potem 
szybko odwiózł do domu dzięki czemu 
ów chłopak żyje i jest obecnie dorosłym 
mężczyzną, ojcem, mężem.

Kiedy puscały mrozy, a w powie-
trzu unosił się zapach wczesnej wiosny, 
kiedy wszystko wybudzało się wcze-
śniej niż zazwyczaj, kiedy rozwijały się 
bazie, a do Niedzieli Palmowej było 
jeszcze daleko to wtedy chodziliśmy 
do lasu i ścinaliśmy je a następnie cho-
waliśmy do piwnicy, która była ciem-
na i chłodna po to, aby bazie w całej 
okazałości mogły przetrwać i być uży-
te do zrobienia palmy, a wiadomo jak 
palma to rywalizacja, która ładniejsza. 
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To również wtedy podczas wyprawy 
po bazie penetrowaliśmy las w poszu-
kiwaniu huby potrzebnej do obrzędów 
poświecenia ognia w Wielką Sobotę. 
Nadmienię tylko, że huba to rodzaj 
pasożyta rosnącego na pniach drzew 
strukturą przypominająca gąbkę lecz 
dosyć twarda. Po odcięciu była suszona 
na zapiecku i wykorzystywana właśnie 
do przeniesienia poświęconego ognia 
z kościoła do domu.

Kiedy puscały mrozy przybierał 
i to bardzo Dunajec, niosąc krę roz-

lewał się szeroko występując z brze-
gów, by po kilku godzinach wrócić do 
normalnego koryta i wtedy odsłaniał 
to co po sobie pozostawił, a miano-
wicie mnóstwo ryb, które po nagłym 
powrocie wody do właściwego koryta 
pozostały w małych bajorkach, które 
też szybko wsiąkały w ziemię toteż kto 
żyw ruszał nad brzegi Dunajca, gdzie 
łatwym sposobem można było pozy-
skać niemałą liczbę ryb, a w czasach 
mojego dzieciństwa Dunajec obfitował 
w różne ich gatunki. 

Dzisiaj opisane historie dla nie-
których brzmią pewnie trochę jakby 
z bajki ale takie były rzeczywiście re-
alia ówczesnego życia, mało tego kiedy 
słuchałem opowieści rodziców czy to 
dziadków wówczas ich prawdziwe hi-
storie dla mnie małego dziecka też były 
bajkowe owiane nutą tajemniczości 
i pachniały dawnymi czasami.

Marek Lipień

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Poniżej przestawiamy zestawienie zadań grantowych 
współfinansowanych ze środków EFRROW, w ra-
mach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, zrealizowanych na terenie Gminy 
Łącko w ramach naborów wniosków o powierzenie grantów 
ogłaszanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Brama Beskidu”:

I. Tytuł: Zachowanie dziedzictwa lokalnej społeczności po-
przez wydanie kroniki Gminnego Ludowego Klubu Spor-
towego „Zyndram” w Łącku

 Grantobiorca: Gmina Łącko
 Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2018 r.
 Cel: celem operacji grantowej jest zachowanie i upo-

wszechnienie tradycji lokalnych związanych z aktywnymi 
formami spędzania czasu wolnego poprzez opracowanie 
i wydanie kroniki Gminnego Ludowego Klubu Sportowe-
go „Zyndram” w Łącku.

 Całkowity koszt realizacji zadania: 11 880,00 zł.
 Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 6 296,00 zł.

II. Tytuł: Wydanie albumu fotograficznego
 Grantobiorca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej
 Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2018 r.
 Cel: celem zadania jest zachowanie i upowszechnienie 

tradycji lokalnych oraz promocja i udostępnianie dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD po-
przez wydanie albumu fotograficznego.

 Całkowity koszt realizacji zadania: 18 645,00 zł.
 Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 16 780,00 zł.

III. Tytuł: Turniej piłkarski
 Grantobiorca: Uczniowski Klub Sportowy „GOL ŁĄCKO”
 Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2018 r.
 Cel: celem zadania jest promowanie aktywnego stylu 

życia dzieci i młodzieży oraz wzmocnienie więzi społecz-
nych poprzez organizację i przeprowadzenie rozgrywek 
piłki nożnej
Całkowity koszt realizacji zadania: 17 468,20 zł.
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 14 962,00 zł.
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Z życia Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów koła nr 5 w Łącku

Zimowe spotkania czytelnicze
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku

Tradycyjnie jak każdego roku, 
w styczniowe popołudnie odbył 
się opłatek noworoczny, gdzie 

emeryci i renciści mogli spotkać się 
razem, by porozmawiać, jak również 
pośpiewać i potańczyć przy dobrej mu-
zyce. 

Renciści i emeryci spotkają się 
z Klubem Seniora 60+, gdzie są pro-
wadzone bardzo ciekawe warsztaty 
plastyczne. Robiliśmy wspólnie bardzo 
ładne koszyczki, nauczyliśmy się ro-
bić piękne kwiaty z bibuły, które będą 
ozdobą do palmy. 

Dzięki uprzejmości wójta gminy 
Łącko pana Jana Dziedziny dostali-
śmy do użytku nowy lokal w budynku 
Ośrodka Zdrowia, pięknie wyremonto-
wany i bardzo się z tego powodu cieszy-
my i jesteśmy wdzięczni panu wójtowi. 

Cieszymy się też, że możemy się raz 
w miesiącu spotkać się na basenach 

chochołowskich, z których wracamy 
wypoczęci i zawsze czekamy z niecier-
pliwością na następny wyjazd. 

W miesiącu maju planujemy spo-
tkanie przy grillu na Jeżowej. W czerw-
cu jedziemy na pielgrzymkę do Liche-

nia, a w drodze powrotnej odwiedzimy 
Niepokalanów oraz Jasną Górę w Czę-
stochowie. 

Krystyna Rozmus 

FERIE ZIMOWE
Do szerokiej oferty różnorodnych 

zajęć organizowanych w czasie ferii 
zimowych na terenie Gminy Łącko 
również Gminna Biblioteka Publicz-
na wraz z filiami dołączyła propozycję 
spędzenia wolnego czasu w bibliotece. 

W Łącku spotkali się mali architekci 
i budowlańcy, którzy po lekturze Boba 
Budowniczego zabrali się do projekto-
wania i budowy  „Lodowego pałacu” 
z kartonów, rulonów i folii. Gotową bu-
dowlę przyozdobiono śnieżkami wycię-
tymi z papieru i szyszkami.

SPOTKANIE  
Z PODRÓŻNIKIEM

8 lutego 2019 r. Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Łącku odwiedził podróż-
nik Robert Robb Maciąg - dwukrotny 
laureat nagrody TRAVELER miesięcz-
nika National Geographic (2007 – po-
dróż życia, 2013 – podróżnicza książka 
roku), współtwórca fundacji Szkoły Na 
końcu Świata, współtwórca magazy-
nu „Kontynenty”. Niezwykły podróż-
nik więc była trema przy pierwszym 

spotkaniu, zupełnie niepotrzebna, bo 
z Robbem rozmawia się tak, jakby zna-
ło się go „od zawsze”. Ponad 20 między-
narodowych podróży (w tym wiele na 
rowerze), spotkania z interesującymi 
ludźmi, własne książki (m.in.: Rowe-
rem przez Chiny, Wietnam i Kambo-
dżę, Tysiąc Szklanek Herbaty,  Tuk-
TukCinema), warsztaty etnograficzne 
(m.in.: greckie, hiszpańskie, skandy-
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Zimowe spotkania czytelnicze 
w GBP w Łącku Filia w Jazowsku

Zimowe spotkania czytelnicze 
w GBP w Łącku Filia w Obidzy

nawskie, tybetańskie, chińskie, austra-
lijskie, indyjskie, japońskie), więc jest 
o czym opowiadać. Zaprosiłam Robba, 
aby podzielił się swoimi przygodami 
z uczniami Szkoły Podstawowej w Łąc-
ku i tak „wyruszyliśmy w podróż po 
Chinach”.

Wykład z elementami warsztatu od-
był się w sali gimnastycznej. Uczestni-
ków powitała pani wicedyrektor Anna 
Syktus. Licznie zgromadzeni uczniowie 

mogli poznać chińskie zwyczaje, wie-
rzenia, legendy, a także dzięki intere-
sującej prezentacji zobaczyć przyrodę 
i życie codzienne. Nauczyli się też kilku 
słów w języku chińskim oraz liczenia 
przy pomocy palców jednej ręki.

Niezwykły podróżnik i niezwykłe 
spotkanie, które zapewne na długo po-
zostanie w pamięci. Zainteresowanych 
odsyłam do stron: http://robbmaciag.pl    
http://www.ku-sloncu.org

LEKCJA BIBLIOTECZNA
21 lutego 2019 r. uczniowie klas 

I-III Szkoły Podstawowej w Masz-
kowicach wraz z opiekunami  udali 
się pieszo do Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Łącku. Dzieci uczestniczyły 
w lekcji bibliotecznej, w trakcie której 
prześledziliśmy losy książki od pisarza 

i pomysłu, poprzez tekst, wydawnic-
two, redakcję, ilustratora, drukarnię, 
hurtownię, księgarnię aż do bibliote-
ki. Był czas na samodzielne czytanie, 
na zabawę w poszukiwanie słodkiego 
skarbu, a także na zabawy sportowe na 
boisku Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Łącku.

Katarzyna Gromala

FERIE ZIMOWE
W czasie ferii zimowych mali czytel-

nicy filii w Jazowsku mogli spędzić czas 
w bibliotece. Zorganizowano tam dla 
nich zajęcia plastyczno-edukacyjne, pod-
czas których mogli malować, kolorować, 
wykonywać różne prace z papieru, a tak-
że grać i układać puzzle. Oczywiście nie 
byliby czytelnikami, gdyby nie sięgnęli 
po książkę, dlatego też był czas zarówno 
na zabawę, jak i na czytanie.

SPOTKANIE CZYTELNICZE
20 lutego 2019 r. bibliotekę odwie-

dziły dzieci z Przedszkola Samorządo-

wego w Jazowsku. Tematem spotkania 
czytelniczego były Dinozaury. Dzieci 
przeszkolono też w zakresie obsłu-
gi czytelnika (zapytania, wyszukiwa-
nie, wypożyczanie, zwroty itp.). Było 
wspólne czytanie, kolorowanie, gry 
i opowiadanie. Cieszymy się, że dzieci 
tak chętnie odwiedzają bibliotekę, że 
są ciekawe świata, bo za każdym razem 
zadają mnóstwo pytań, a naszym zada-
niem jest pomóc im w poszukiwaniu 
odpowiedzi.

Katarzyna Gromala

WIGILIA W BIBLIOTECE
18 grudnia 2018 r.  Filia w Obidzy zorga-

nizowała Wigilię dla młodszych czytelników. 
Dzieci śpiewając kolędy, zasiadły do stołu. 
Wspólnie łamaliśmy się opłatkiem i składa-
liśmy sobie serdeczne życzenia. Nie zabrakło 
tradycyjnych potraw wigilijnych, jak również 
prezentów pod choinką. W świątecznym na-
stroju przeczytaliśmy fragment książki pt. 
„Opowieść Wigilijna”.

FERIE ZIMOWE
Czy to czas ferii czy nie, bibliotekę w Obidzy 

i tak odwiedzają dzieci, które uwielbiają tam spę-
dzać czas. Przychodzą jeszcze przed godzinami 
otwarcia biblioteki i czekają. Lubią wykonywać 
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prace plastyczne, przeglądać albumy, 
czytać książki i korzystać z internetu. 

17 stycznia 2019 r. dzieci z osie-
dla Krupówki w Obidzy uczestniczyły 
w spotkaniu czytelniczym „Zima wokół 
nas”, w czasie którego przeczytaliśmy 
bajkę „Marysia na nartach”, malowa-
liśmy zimowe rysunki i rozwiązywali-
śmy łamigłówki. 

TURNIEJ „CHIŃCZYKA”
20 lutego 2019 r. odbył się turniej 

o tytuł „Arcymistrza Chińczyka” (oczy-
wiście w grze w Chińczyka), zorgani-
zowany przez byłego wolontariusza 
naszej filii Adama Wyrostka. W tur-
nieju uczestniczyło 12 graczy, których 
podzielono na grupy. Wielki finał był 
pełen emocji i wielu zwrotów akcji. 
Z grona finalistów wyłonił się Grze-
gorz Gucwa, który zdobył tytuł „Arcy-
mistrza Chińczyka”. Nikt nie spodzie-
wał się, że zwykła gra planszowa może 
przynieść tak wiele emocji. Wszyscy 
pogratulowali zwycięzcy i wyrazi-

li chęć uczestnictwa w drugiej edycji 
tego turnieju.

Dziękujemy Adamowi Wyrostko-
wi za to, że nadal aktywnie włącza się 
w życie biblioteki w Obidzy, pomagając 
w organizacji spotkań i zajęć z czytel-
nikami, chociaż nie jest już oficjalnie 
naszym wolontariuszem. Swoją bezin-
teresowną pracą daje jednak świadec-
two, że nadal nim jest. Dziękujemy!

Barbara Szczepaniak
Adam Wyrostek

Zimowe spotkania czytelnicze 
w GBP w Łącku Filia w Woli Kosnowej
FERIE W BIBLIOTECE

Filia w Woli Kosnowej, obecnie ma-
jąca swoja siedzibę w Szkole Podstawo-
wej w Zagorzynie, zorganizowała zajęcia 
dla małych czytelników w czasie ferii 
zimowych. Dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach plastycznych o tematyce zimowej, 
m.in. wykonały maski karnawałowe. 
Nie zabrakło też krzyżówek i rebusów 
do rozwiązywania. Po raz pierwszy w bi-
bliotece wykorzystano nowo zakupiony 
teatrzyk Kamishibai. Dzieci wysłuchały 
kilku bajek w nowej formie: „Czerwony 
Kapturek” , „Trzeba będzie”.

WALENTYNKI
„Nie wystarczy pokochać, trzeba 

jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce 
i przenieść ją przez całe życie” Konstan-
ty Ildefons Gałczyński.

14 lutego czytelnicy biblioteki mogli 
wypożyczyć książki o miłości z przygo-
towanej, na ten wyjątkowy dzień, spe-
cjalnej półki.

SPOTKANIA CZYTELNICZE
Po feriach wróciliśmy do czytania 

bajek w klasach 0, tym razem z bajecz-
ką w innej postaci, a mianowicie w po-

staci teatrzyku Kamishibai. Dzieci były 
bardzo zaskoczone nową formą czyta-
nia bajek. Kolorowe ilustracje przycią-
gały uwagę maluchów. Tytułowy boha-
ter piesek – Marudek bardzo spodobał 
się dzieciom.

SPOTKANIE AUTORSKIE
„Kobiecym piórem, kobiecym 
sercem”

Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury i Szkołą Podstawową w Zagorzynie 
zorganizowaliśmy spotkanie z poezją 
Marzeny Setlak i Joanny Klimczak. Pro-
wadziła je pani Bernadetta Wąchała-Ga-
wełek, a swoim śpiewem uatrakcyjniała 
pani Krystyna Polańska. Zgromadzeni 
mogli obejrzeć prezentację, wysłuchać 
wierszy i dowiedzieć się czegoś więcej 
o naszych poetkach, a także po spotkaniu 
zamienić kilka słów i zdobyć autografy.

Aneta Mikołajczyk-Kurzeja
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Edukacja ekologiczna w Przedszkolu 
Samorządowym w Jazowsku

Misją naszego przedszkola od 
wielu już lat jest prowadzenie 
różnorodnych działań, pole-

gających na rozbudzaniu świadomości 
ekologicznej u przedszkolaków. Naszą 
rolą jest towarzyszenie dzieciom w po-
znawaniu piękna otaczającej nas przy-
rody, ukazywanie jej nieodłącznego 
związku z życiem ludzkim oraz zwróce-
nie uwagi na skutki niewłaściwych za-
chowań człowieka względem przyrody. 

Na początku roku przedszkolne-
go, akcją edukacyjną dotyczącą za-
nieczyszczeń i ochrony powietrza zo-
stały objęte dzieci uczęszczające do 
naszego przedszkola oraz ich rodzice. 
W tym celu zaplanowano szereg dzia-
łań: w szatni przedszkola zorganizowa-
no gazetkę tematyczną dla rodziców, 
a dzieci podczas zajęć próbowały odpo-
wiedzieć na pytania: Co to jest smog? 
Co robić aby nasze powietrze było czy-
ste? W pracach plastycznych odzwier-
ciedlały trujące związki tworzące smog, 
zaś w scenkach dramowych wcielały 
się w role osób podtruwanych dymem. 
Obserwowały dymiące kominy domów 
i fabryki podczas okolicznościowego 
spaceru. 

Kolejnym podjętym działaniem 
w ramach tejże akcji było przeprowa-
dzenie 

11. 10. 2018 r. zawodów sporto-
wych dla przedszkolaków pod nazwą 
„Bieg po zdrowie”. Dzieci konkurowa-
ły ze sobą w biegu na ścieżce pieszo-
-rowerowej w pięknej jesiennej scene-
rii nad Dunajcem w Łącku. Zanim to 

nastąpiło, przedszkolaki przeprawiły 
się łodzią na drugi brzeg rzeki i wę-
drowały żółtym szlakiem turystycz-
nym. Przy tej okazji dowiedziały się 
także, jaka jest rola drzew w procesie 
fotosyntezy. Dzieci rozpoznawały i na-
zywały gatunki drzew, roślin, owa-
dów, ptaków i zwierząt. Nie było to 
zadanie obce dzieciom, gdyż robią to 
także w ramach pobytu w przedszko-
lu i podczas częstych spacerów po Ja-
zowsku i malowniczej ścieżce pieszo-
-rowerowej, przebiegającej obok lasu 
za przedszkolem. W czasie zajęć dzieci 
dokonują także obserwacji pogody 
i w specjalnym kalendarzu zaznaczają 
symbolami, które jej składniki uległy 
zmianie. 

Oprócz ruchu na świeżym powie-
trzu, który jest podstawą rozwoju 
młodego organizmu, nie zapomina-
my o właściwych nawykach żywie-
niowych. Na zajęciach dzieci czerpią 
zachętę do spożywania zdrowych pro-
duktów, w tym owoców i warzyw na 
surowo – w które to produkty bogata 
jest przedszkolna dieta. Dużo radości 
sprawiło dzieciom samodzielne ro-
bienie sałatki owocowej, czy wyciska-
nie pełnych witamin soków z warzyw 
i owoców, przyniesionych z naszych 
sadów i grządek. 

12 października 2018 r. gościli-
śmy w naszym przedszkolu pracow-
nika Nadleśnictwa Stary Sącz –panią 
Agnieszkę Bukałę, która przeprowa-
dziła z dziećmi zajęcia na temat życia 
zwierząt i roślin w lesie oraz wpływu 

drzew na życie ludzkie. Podsumowanie 
spotkania stanowiło wspólne posadze-
nie drzewa – jaworu w ogrodzie przed-
szkolnym.

15 października 2018 r. w naszym 
przedszkolu odbyło się przygotowane 
przez dzieci przedstawienie pn. „Czy-
ste powietrze wokół w nas”. Zapro-
szeni rodzice mieli okazję usłyszeć 
o trujących kominach i kopcących sta-
rych piecach oraz otrzymali od dzieci 
garść porad, jak temu zaradzić. Pod-
czas spotkania nastąpiła prezentacja 
otrzymanego w ramach programu 
„Małopolska w czystej atmosferze” 
oczyszczacza powietrza oraz uroczyste 
wręczenie nagród w konkursie „Bieg 
po zdrowie”. 

W ciągu roku przedszkolaki czynnie 
i z entuzjazmem włączają się w segre-
gowanie odpadów oraz zbiórkę zuży-
tych baterii i makulatury. W wielkim 
pudle codziennie przybywa koloro-
wych zakrętek, które w geście wspar-
cia zostaną przekazane jako pomoc dla 
chorego kolegi.

Wraz z nastaniem wiosny wycho-
wankowie przedszkola z zapałem przy-
stąpili do prac porządkowych w przed-
szkolnym ogródku i asystowali w jego 
sprzątaniu. Wraz z paniami zasiali 
warzywa, zioła i wsadzili kwiaty. Wcze-
śniej, w trakcie zajęć, poznali cykl roz-
wojowy roślin i każdego dnia dbają, by 
nie zabrakło im niezbędnych do rozwo-
ju elementów: wody, dostępu do świa-
tła, żyznej ziemi, przestrzeni wolnej od 
chwastów. 
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Spośród naszych przedszkolaków, 
dwie dzielne wokalistki – Nadia i Jul-
ka reprezentowały 13.03.2019 r. na-
szą placówkę na Gminnym Konkursie 
Muzyczno-Przyrodniczym „Przyroda 
w piosence” organizowanym przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kad-
czy. Po obejrzeniu przedstawienia 
„Wiosna budzi świat” i konkursowych 
zmaganiach, dziewczynki wróciły do 
przedszkola z promiennymi uśmie-
chami i mnóstwem nagród, a Julka 
wyśpiewała w starszej kategorii wie-
kowej I miejsce! Wszyscy uczestnicy 
imprezy otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez: Gminną 
Komisję ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Łącku, Nadle-
śnictwo Stary Sącz – reprezentowane 
przez Panią Agnieszkę Bukałę, Radę 
Rodziców ZSP w Kadczy oraz Wójta 
Gminy Łącko.

Z okazji pierwszego dnia wiosny 
zawitał do przedszkola teatrzyk ku-
kiełkowy ze znaną bajką „Jaś i Mał-
gosia w świecie ekologii”. Tym razem 
ciekawa, trochę współczesna aran-
żacja przeniosła nas w świat znanej 
bajki, gdzie bohaterowie Jaś i Małgo-
sia między wierszami fabuły sprytnie 
przekazali dzieciom ekologiczne treści 
i zasady zachowania się podczas spa-
ceru po lesie. 

27.03.2019 r. dzieci w kolorowych 
wiosennych strojach powitały kalenda-
rzową wiosnę i zaprezentowały rodzi-
com przedstawienie o wiośnie. W tym 
dniu został rozstrzygnięty przedszkolny 
konkurs na wykonaną z ekologicznych 
elementów tradycyjną Ludową Marzan-
nę, w który włączyli się także rodzice. 
Pokonkursowa wystawa eksponatów 
znajduje się na Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Łącku, zaś u dzieci pozo-
stały niezapomniane wrażenia i piękne 
nagrody oraz dyplomy. Dzień Wiosny 
odbył się przy udziale przedstawicie-
la Nadleśnictwa w Starym Sączu – p. 
Agnieszki Bukały i Przewodniczącej 
Rady Gminy – p. Bernadetty Wąchała-
-Gawełek, które to Panie pomogły roz-
strzygnąć konkurs i zostawiły w przed-
szkolu ekologiczne upominki dla dzieci 
– materiały edukacyjne i rośliny do wsa-
dzenia w przedszkolnym ogrodzie. 

Mamy nadzieję, że podejmowane 
przez wychowawców działania zmie-
rzające do kształtowania właściwych 
postaw u dzieci zaowocują rozbudze-
niem u nich świadomości ekologicznej 
i przyczynią się do odpowiedzialnego 
postępowania w zgodzie ze środowi-
skiem przyrodniczym, w jakim żyjemy.

Red. mgr Anna Gromala,  
mgr Teresa Plata 
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„Muzyczne spotkania” – czyli zajęcia 
umuzykalniające dla przedszkolaków 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku

Przedszkolaki witają wiosnę

Rozwijając naturalne predyspo-
zycje dzieci do obcowania z róż-
nymi rodzajami sztuki, w tym 

muzyki, w dniach 5 i 6 marca przed-
szkolaki z Przedszkola Samorządowe-
go nr 1 w Łącku odwiedziły Gminny 
Ośrodek Kultury – bo gdzie, jak nie 
tam można „zarazić się” chęcią muzy-
kowania, a także zobaczyć i usłyszeć, 
jak wyglądają i brzmią różnego rodzaju 
instrumenty muzyczne. 

Zajęcia miały na celu poszerzenie 
wiedzy muzycznej przedszkolaków, 
a równocześnie zachęcenie ich do pod-
jęcia próby rozpoczęcia nauki gry na 
instrumentach – jednej z podstawo-
wych form aktywności muzycznej. Za-
jęcia przeprowadził pan Marek Lipień, 
który w ciekawy sposób zapoznał dzieci 
z podstawowymi zagadnieniami z teo-
rii muzyki, a następnie zaprezentował 

sposób wydobywania dźwięku z różne-
go rodzaju instrumentów.

Dzieci z zaciekawieniem słuchały 
opowieści o tym, jak przyroda inspiru-
je kompozytorów do tworzenia utwo-
rów muzycznych i za pomocą jakich 
brzmień możemy ją naśladować. Na 
zakończenie każdy uczestnik spotkania 
mógł spróbować zagrać na wybranym 
instrumencie. 

Muzyka jest wszędzie – trzeba tylko 
umieć słuchać. Takim stwierdzeniem 
można podsumować muzyczne zajęcia 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku. 
Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie spo-
tkanie i jeszcze nie raz będziemy mogli 
skorzystać z równie ciekawych zajęć. 

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku 
panu Józefowi Strączkowi za umoż-
liwienie spotkania, a panu Markowi 

Lipieniowi za wędrówkę po świecie 
muzyki i zapoznanie z tajnikami gry na 
różnego rodzaju instrumentach.

Anna Muszyńska

„Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno
Ciebie już żegnamy, a wiosnę witamy”

Wedle starej tradycji uroczyste-
go pożegnania zimy, przedszkolaki 
z Przedszkola Samorządowego nr 1 
w Łącku wraz z wychowawczyniami 
w kolorowym korowodzie udały się 
nad rzekę, aby tam powitać nową porę 
roku. Na czele grup maszerowała nie-
siona przez najstarsze przedszkola-

ki Marzanna, którą dzieci wykonały 
z ekologicznych materiałów używając 
tylko słomy, papieru i bibuły. 

Podczas spaceru przedszkolaki 
szukały oznak wiosny. Używając swo-
ich zmysłów wzroku, słuchu i węchu 
podziwiały zakwitające już pierwsze 
wiosenne kwiaty, pąki na drzewach 
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i pięknie zieleniejącą się młodą trawę. 
Słuchały śpiewu ptaków, a także czuły 
zapach budzącej się do życia przyrody 
i skąpanej w wiosennym deszczu ziemi.

Radości było wiele. Dzieci masze-
rowały śpiewając wiosenne piosenki. 
Konkurowały ze sobą szukając zwia-
stunów nowej pory roku. Nawet słońce 
wyszło zza chmur, aby wraz z przed-

szkolakami cieszyć się wiosennym spa-
cerem.

Gdy już wiosna została odnalezio-
na, a Marzanna pożegnana wszyscy 
z zielonymi gaikami wrócili do przed-
szkola z nadzieją, że wiosna w tym roku 
będzie słoneczna, ciepła i radosna.

Anna Muszyńska

MAŁY RATOWNIK – uczymy się  
jak udzielać pierwszej pomocy

W dniu 28.03.2019 r. w Samo-
rządowym Przedszkolu nr 1 
w ZSP w Łącku gościliśmy 

ratownika medycznego pana Wiesła-
wa Popardę. Było to ciekawe, a zara-
zem bardzo ważne spotkanie, którego 
jednym z celów było przybliżenie dzie-
ciom zasad bezpiecznego zachowania 
i uświadomienie im, do czego może 
doprowadzić bezmyślne i nieodpowie-
dzialne postępowanie.

Na początku przedszkolaki miały 
okazję obejrzeć strój ratownika oraz 
dowiedziały się, co znajduje się we 
wnętrzu karetki pogotowia. Dzieci mia-
ły też okazję przypomnieć i utrwalić 
sobie numery telefonów alarmowych 

oraz w jaki sposób wzywać pomoc, czyli 
jak rozmawiać z dyspozytorem.

Najciekawszym punktem spotkania 
były ćwiczenia na fantomach. Początko-
wo przedszkolaki przyglądały się czyn-
nościom wykonywanym przez pana ra-
townika. Dowiedziały, się w jaki sposób 
sprawdzać przytomność osoby poszko-
dowanej oraz jak prawidłowo przepro-
wadzić czynności ratujące życie. Następ-
nie pod czujnym okiem pana ratownika 
dzieci mogły spróbować wykonać masaż 
serca na fantomach oraz układać poszko-
dowanego w bezpiecznej pozycji. 

Mamy nadzieję, że spotkanie to 
pomogło zaszczepić ideę konieczności 
udzielania pomocy osobom potrzebu-

jącym i że nasze przedszkolaki nigdy 
nie przejdą obojętnie obok człowieka 
poszkodowanego i będą wiedziały, jak 
wezwać pomoc. Dzięki tej lekcji dzieci 
nauczyły się wielu ważnych rzeczy, któ-
re w przyszłości być może przyczynią 
się do uratowania komuś życia.

Bardzo dziękujemy panu Wiesła-
wowi Popardzie za bardzo interesujące 
spotkanie. 

M. Wingralek
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Po raz XVII  trzecioklasiści walczyli  
w Szkole Podstawowej w Szczereżu  
o tytuł „Mistrza Ortografii” 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W ATMOSFERZE FOLKLORU

W konkursie wzięło udział 14 
uczniów ze wszystkich szkół 
z gminy Łącko tj. Jazowska, 

Kadczy, Kicznia, Maszkowic, Łącka, 
Obidzy, Szczereża, Zabrzeży, Czarnego 
Potoka, Zagorzyna i Zarzecza. Komisja 
składająca się z nauczycieli polonistów 
i nauczycieli edukacji wczesnoszkol-
nej w składzie: przewodnicząca – mgr 
Maria Gorczowska, członkowie: mgr 
Halina Kozik, mgr Maria Kramarczyk, 
mgr Stanisława Gawlik, mgr Renata 
Sady, kierując się kryterium przyjętym 
w regulaminie przyznała następujące 
miejsca: Mistrzem ortografii zo-
stała Agnieszka Kaliniecki z SP 
w Szczereżu, II miejsce – Amelia 
Janc ze SP w Zabrzeży, III miej-
sce – Zuzanna Biel z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kad-
czy. Składamy gorące podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tego konkursu, po-
nieważ bez nich nie byłoby możliwe 
zorganizowanie tego przedsięwzięcia. 
Szczególnie serdecznie dziękujemy 
sponsorom: 1. Pani Prezes Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Łąckiej pani 
Jagodzie Jastrzębskiej 2. Gminnej 

Komisji Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych w Łącku. 3 Bankowi 
Spółdzielczemu w Łącku. 4. Państwu 
Elżbiecie i Stefanowi Sopatom. 5. Ali-

nie i Wojciechowi Czech. Gorące po-
dziękowania składamy również, pa-
niom, które przygotowywały swoich 
uczniów do udziału w konkursie.

W Niepublicznym Przedszkolu 
Słowiczek w Jazowsku Dzień 
Babci i Dziadka upłynął w ra-

dosnej atmosferze, w góralskim nastroju, 
a dlaczego gdyż nasze przedszkole przy-
jęło do realizacji koncepcję pracy przed-
szkola regionalnego, w związku z tym 

nasze przedszkolaki wzrastają w atmos-
ferze szacunku do dziedzictwa kulturo-
wego, zwłaszcza dla folkloru górali bia-
łych. Wychowankowie poznają tradycje, 
zwyczaje, obrzędy, strój i gwarę, a także 
kulinaria naszego regionu łąckiego. Sys-
tematycznie dwa razy w miesiącu organi-

zujemy Dni regionalne, podczas których 
gościmy twórców ludowych z naszej Gmi-
ny, dzieci degustują regionalne potrawy, 
tworzą wytwory ludowe. W przedszkolu 
funkcjonuje kółko taneczne i plastyczne 
o profilu regionalnym, rozwijające talen-
ty i uzdolnienia przedszkolaków.

Podczas uroczystości Dnia Babci 
i Dziadka dzieci zaprezentowały tańce 
regionalne, jak również życzenia i pio-
senki nie odbiegały od folkloru.

Grażyna Słowik
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PRZEDSZKOLAKI W „SŁOWICZKU”
POZNAJĄ INSTRUMENTY DĘTE

EKO-MODA w Czarnym Potoku

27 marca 2019 r. w naszym Przedszkolu „Słowiczek” 
w Jazowsku zorganizowaliśmy kolejny DZIEŃ REGIONAL-
NY pod hasłem „Śpiwom i muzykom umilomy zycie”.

Gościliśmy instruktora gry na instrumentach dętych 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku Pana Marek Lipienia, 
który zaprezentował męski strój górali białych, grę na instru-

mentach dętych, a także zapoznał przedszkolaków z ich na-
zwą, budową, a także zasadami gry. Dzieci miały okazję same 
grać na instrumentach prezentowanych przez Pana Marka 
– oj! nie było to łatwe. Chociaż? Wyłoniły się wśród przed-
szkolaków też talenty:).

Dziękujemy Panu Markowi i zapraszamy ponownie…

W środę 20 marca 2019 r. w Ze-
spole Szkolno-Przedszkol-
nym w Czarnym Potoku, już 

po raz trzeci odbył w Międzyszkolny 
i Przedszkolny Konkurs dla szkół pod-
stawowych i przedszkoli Gminy Łącko 
„EKO-MODA”.

Konkurs przebiegał w dwóch kate-
goriach wiekowych: kat. I dla uczniów 
klas I-III oraz kat. II dla dzieci przed-
szkolnych oddziałów „0”. 

Celem konkursu było: 
• propagowanie wśród dzieci zacho-

wań proekologicznych mających na 
celu zmniejszenie ilości wytwarza-
nia przez ludzi odpadów, 

• uwrażliwienie dzieci na potrzebę 
segregacji i przetwarzania śmieci,

• wykorzystanie dziecięcej kreatyw-
ności do przekazania idei ponowne-
go wykorzystania śmieci, 

• atrakcyjny sposób spędzania czasu 
wolnego podczas wykonywania kre-
acji,

• stworzenie rodzicom możliwości 
integrowania się ze swoimi dziećmi 
poprzez wspólną rozmowę, pracę 
i zabawę, 

• zabawa w pokaz mody – rozwijanie 
umiejętności prezentowania wła-
snych dokonań. 
Do konkursu na najciekawszy strój 

przystąpiło 16 uczestników z dziesięciu 
szkół podstawowych i przedszkoli gmi-
ny Łącko. Sala gimnastyczna naszej 
szkoły zamieniła się w prawdziwy wy-
bieg pokazu mody, wiosenna dekoracja 
zachwycała, widownia dopisała. Małe 
modelki prezentowały stroje idąc po 
czerwonym dywanie w rytm specjalnie 
dobranej do tego celu muzyki. Każdej 
prezentacji towarzyszył podziw widow-
ni i gromkie brawa. Wszyscy uczestnicy 
przygotowali opisy swoich kostiumów, 
które zostały głośno odczytane w trak-
cie występu modelki. Dodały one jesz-
cze większej atrakcyjności i blasku po-
szczególnym prezentacjom.

Uczniowie i dzieci przedszkolne 
wraz ze swoimi rodzicami i nauczy-
cielami bawili się fantastycznie w pro-
jektantów mody, jednocześnie uczyli 
się nawyków proekologicznych. Stroje 
zostały wykonane z materiałów pod-
legających recyklingowi, tj.: papier, 
plastik, aluminium, płyty CD. Kreacje 
były kolorowe, lekkie i efektowne. 
Uczestnicy udowodnili, że ich inwen-
cja twórcza i wyobraźnia nie zna gra-
nic. Stroje, jakie przygotowali, wyma-
gały nie tylko pomysłowości, ale także 
ogromnego wysiłku i zaangażowania. 
Każda kreacja okazała się unikatowa, 
dlatego Komisja Konkursowa mia-
ła bardzo trudne zadanie. Oceniano: 
zgodność stroju z tematem, twórcze 
podejście do tematu, sposób prezen-
tacji, różnorodność wykorzystanych 
materiałów oraz opis. Uczestnicy po-
kazu udowodnili, że ekologia i moda 
mogą iść w parze.
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Spotkanie noworoczne

Komisja Konkursowa pracowała 
w trzyosobowym składzie: 
1. Pani Jadwiga Jastrzębska – Prezes 

Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Łąckiej, jako przewodnicząca, 

2. Pani Lucyna Citak – Dyrektor Sa-
morządowego Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Łącko,

3. Pan Józef Strączek – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łąc-
ku. 

4. Pani Maria Kutwa – nauczyciel ze 
Szkoły Podstawowej w Maszko-
wicach (w drugiej części konkur-
su w zastępstwie za Pana Józefa 
Strączka).

Zwycięzcami w kategorii I zostały: 
• I miejsce – Klaudia Mazurkiewicz – 

Szkoła Podstawowa w Szczereżu; 
• II miejsce – Julia Mrówka – Szkoła 

Podstawowa w Kiczni;
• III miejsce – Duda Milena – Szkoła 

Podstawowa w Zagorzynie.
Wyróżnienia otrzymały:
• Patrycja Kurzeja – Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Łącku;
• Natalia Jarek – Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Czarnym Potoku.
Zwycięzcami w kategorii II zostały: 
• I miejsce – Milena Baziak – Szkoła 

Podstawowa w Maszkowicach; 
• II miejsce – Julia Kucharska – 

Przedszkole Samorządowe w Łąc-
ku;

• III miejsce – Ilona Gucwa – Szkoła 
Podstawowa w Kiczni.

Wyróżnienia otrzymały:
• Julia Basiaga – Szkoła Podstawowa 

w Obidzy;
• Emilia Cedzidło – Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Czarnym Potoku.

Nagrody i dyplomy wręczyła Pani 
Lucyna Citak – Dyrektor SCUW w Łąc-
ku i Pani Halina Setlak – Dyrektor 
ZSP w Czarnym Potoku. W czasie kon-
kursu panowała miła, wesoła i pełna 
życzliwości atmosfera. Rodzice naszej 
szkoły oraz przedszkola przygotowali 
dla wszystkich gości poczęstunek, pod-
czas którego można było delektować 
się wspaniałymi ciastami i ciastkami 
otrzymanymi od Pana Adama Gromali 
z Zakładu Cukierniczo – Lodziarskiego 
„U Gromali” w Łącku.

Sponsorami Konkursu byli: Gmina 
Łącko, Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Gminny 
Ośrodek Kultury w Łącku, Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Łąckiej, Państwo Ka-
zimiera i Kazimierz Potońcowie PZU 
Ubezpieczenia, Państwo Agnieszka 
i Szymon Potońcowie Sklep Spożywczy 
Czarny Potok , Stanisław Koszut – Za-
kład Budowlany Usługowo Handlowy, 

Zgodnie z tradycją, już od kilku lat 
w Szkole Podstawowej w Kicz-
ni, początkiem każdego Nowe-

go Roku odbywają się spotkania no-
woroczne. Aby podkreślić wyjątkowy 
charakter trwającego okresu bożona-
rodzeniowego również w tym roku nie 
zapomniano o tej pięknej tradycji. Jak 
zawsze na uroczystość przybyli zapro-
szeni zacni goście: wójt Gminy – pan 
Jan Dziedzina, wice-wójt pan Paweł 
Dybiec, dyrektor SCUW – pani Lucyna 
Citak z mężem, sołtys wsi Kicznia – pan 
Jan Dąbrowski z żoną, radny wsi– pan 
Daniel Dąbrowski, oraz liczni, zawsze 
niezawodni mieszkańcy Kiczni.

Głównym punktem programu były 
Jasełka bożonarodzeniowe w wykona-
niu najmłodszych uczniów naszej szkoły. 
Dzieci zaprezentowały spektakl przygo-

Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, 
lecz z pielęgnowania tradycji. 

Jerzy Waldorff

Sądecka Grupa Producentów Owoców 
i Warzyw „Olsad” Sp. z o. o., Józef Fran-
czyk – Skład Materiałów Budowlanych 
i Opałowych „GLINIK”, Jadwiga Cią-
gło – Skup i Sprzedaż Owoców, Rena-
ta Opyd – KSIĘGARNIA, Małgorzata 
Plechta – Sklep Spożywczo – Przemy-
słowy „Ola”, Ola Folk i Styl, Adam Gro-
mala – Zakład Cukierniczo – Lodziarski 
„U Gromali”. Sponsorzy byli fundatora-
mi atrakcyjnych nagród rzeczowych dla 
wszystkich uczestników konkursu, za co 
jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom, ich rodzicom i 
opiekunom oraz Szkołom i Przedszko-
lom Gminy Łącko za udział w konkur-
sie. Wszystkim gratulujemy wspania-
łych strojów i prezentacji. Zapraszamy 
do udziału w EKO-MODZIE w następ-
nym roku szkolnym.

W imieniu organizatora
Anna Ukleja
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towany przez nauczycielki klasy I i III – panie Jadwi-
gę Dybiec i Beatę Kucharską. Zgodnie z tradycją byla 
Maria i Józef, szopka bożonarodzeniowa, trzej królowie 
i piękne anioły, które zstąpiły tego dnia na ziemię. Po-
jawił się też zły Herod, Śmierć i Diabły gotujące w kotle 
smołę. Dzieci śpiewały kolędy przy akompaniamencie 
akordeonu, na którym grał p. Jan Jędraczka. Występ za-
kończyła tradycyjna, góralska pastorałka „ Oj Maluśki”. 
Przedstawienie zostało ciepło przyjęte przez zebranych 
i nagrodzone gromkimi brawami. Oglądając je, czuło się 
panujący jeszcze nastrój świąt Bożego Narodzenia. Po 
przedstawieniu pani dyrektor Danuta Potoniec zapro-
siła wszystkich na słodki poczęstunek, przygotowany 
przez Radę Rodziców. Warto też podkreślić, że w przy-
gotowanie dekoracji oraz strojów dla małych aktorów 
bardzo zaangażowali się rodzice, którzy zawsze są chętni 
do pomocy i współpracy z nauczycielami.

tekst: Kinga Dybiec 
zdjęcia: Kinga Dybiec-Słowik

Dzieci ze SP w Maszkowicach na zajęciach  
w ramach Bonu Kultury 2019
Uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w projekcie Bon Kultu-
ry 2019 zorganizowanym przez 

MCK Sokół w Nowym Sączu. Byliśmy 
uczestnikami zajęć edukacyjnych reali-
zowanych w ramach projektu. Pierwsze 
z nich pn. „Na polanie pod kopką, czyli 
dawne zabawy i zabawki ludowe”. Zaję-
cia te miały na celu pokazanie bogatego 
dziedzictwa kulturowego naszego re-

gionu. Podczas warsztatów uczestnicy 
doświadczali uczuć, jakie towarzyszyły 
dzieciom bawiącym się niegdyś szma-
cianymi lalkami, konikami, klepokami 
na polanie pod kopką. Dowiedziały się 
jak działa terkotka, wrzutka, bacik oraz 
wirujący furtok. Poznały także wyli-
czanki oraz nauczyły się tradycyjnych 
zabaw grupowych, m.in. kowala i szew-
ca. Nie zabrakło również refleksji i po-

równania współczesnych zabaw i zaba-
wek z tymi dawnymi. Na koniec była 
okazja do własnoręcznego ozdobienia 
glinianych ptaszków, które skrywają 
świergoczącą tajemnicę…

Drugie warsztaty pn. „Nasze Orły” 
wprowadzały w świat historii, a przede 
wszystkim 100 rocznicę Odzyskania 
Niepodległości, która miała miejsce 
w roku 2018. Motywem przewodnim 
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NOC W BIBLIOTECE – PROJEKT EDUKACYJNY 
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI – 15/16 II 2019

było godło oraz flaga – nasze symbo-
le narodowe. Na zajęciach uczestnicy 
mieli szansę dowiedzieć się, jak Pol-
ska odzyskała niepodległość, dlaczego 
polskie barwy narodowe to biel i czer-
wień oraz z jakiego powodu na godle 
widnieje orzeł. Warsztaty rozpoczęły 
się pokazem multimedialnym, w ra-
mach którego zaprezentowana została 
historia godła polskiego – jak zmieniał 
się wygląd Orła Białego, heraldycz-
nego symbolu państwa polskiego: od 
jego genezy, czyli od dynastycznego 

herbu Piastów, aż do czasów współcze-
snych. Następnie za pomocą gotowych 
przedmiotów: barwnych reprodukcji 
godła, herbu, Kokard Narodowych 
oraz historycznych kart pocztowych 
(będących wyrazem patriotyzmu naro-
du polskiego w XIX i XX wieku) omó-
wiono znaczenie oraz właściwy sposób 
wykorzystywania symboli narodowych 
w społeczeństwie. W części praktycz-
nej warsztatów, uczestnicy przy pomo-
cy gotowych szablonów i materiałów 
plastycznych tworzyli własne kokardy 

narodowe, godła oraz zindywiduali-
zowane pocztówki okolicznościowe 
nawiązujące do 100-lecia niepodległo-
ści. Serdeczne podziękowania kieruje-
my do p. Moniki Kurzei za możliwość 
uczestnictwa w warsztatach i do pro-
wadzących zajęcia za przekazaną wie-
dzę i umiejętności. Mamy nadzieję, że 
uda nam się jeszcze wziąć udział w tym 
projekcie na innych, równie ciekawych 
zajęciach.

Beata Wąchała

15/16 lutego 2019 chętni uczniowie 
klas IV – VI (43 osoby) uczestniczyli 
w niezwykłym wydarzeniu, zorganizo-
wanym przez opiekuna biblioteki szkol-
nej i wychowawcę kl. IV p. E. Mysior 
we współpracy z wychowawcami kl. VI 
i V, p. D. Bazielich oraz p. S. Owsianką 
„Noc w bibliotece szkolnej”.

W naszej szkole akcja odbyła się 
po raz pierwszy, dlatego było to wy-
darzenie wyczekiwane zarówno przez 

uczniów jak i nauczycieli.
Celem spotkania było populary-

zowanie czytelnictwa, uświadamianie 
znaczenia czytania w życiu nie tylko 
uczniów, promocja biblioteki szkolnej 
oraz integracja uczniów.

Rozpoczęliśmy o godzinie 18, po 
szybkim pożegnaniu uczniów z rodzi-
cami. Potem rozlokowaliśmy się w sa-
lach noclegowych, następnie przyszedł 
czas na wspólne spotkanie w kole, 

przełamanie lodów i przypomnienie 
regulaminu.

 Z kolei udaliśmy się do bibliote-
ki szkolnej, gdzie wspólnie czytaliśmy 
fragmenty powieści A. Bahdaja “Wa-
kacje z duchami”. Chociaż w bibliotece 
było dość ciasno, spędziliśmy tam spo-
ro czasu w bardzo miłej atmosferze. 

W dalszej części spotkania ucznio-
wie podzielili się na grupki, do których 
przydział wyznaczał los, otrzymali 
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od opiekunów zadanie do wykonania 
i mieli chwilę czasu na przemyślenie 
strategii działań.

W końcu przyszdł czas na wspólną 
kolację – zamówiona pizza smakowała 
jak nigdy dotąd. Posiłkowi towarzyszy-
ły śmiech i wesołe rozmowy.

Kolejna część naszego nocnego spo-
tkania to twórcza zabawa w grupach 
i prezentowanie wyników prac. Ku 
zadowoleniu opiekunów – uczniowie 
świetnie się dogadywali, współpraco-

wali ze sobą, a przy tym doskonale się 
bawili. Następne działanie wzbudziło 
wiele emocji – uczniowie, na których 
wskazał los, mieli wykonać wybrane 
zadanie lub odgadnąć zagadkę. 

Zmęczeni zabawą i późna porą 
udaliśmy się do sali kinowej, gdzie 
rozpoczął się seans filmowy – oglą-
daliśmy zabawne przygody Mikołaj-
ka, sympatycznego bohatera cyklu 
książek autorstwa Goscinnego. Już 
wówczas mniej wytrzymali uczniowie 
przenosili się do sal noclegowych, by 
zażyć słodkiego snu. Wytrwali – do-
oglądali film i około godziny 2 udali 
się na spoczynek, chociaż cisza nocna 
nastała dobrze po 3 nad ranem i nie 
trwała długo, bo już około 6 dały się 
słyszeć pierwsze głosy.

 Poranek, przed godziną 7, nie był 
łatwy. Raczej niewyspani zaczęliśmy 
się szykować do nowego dnia. Śniada-
nie, odgrzana pizza i ciepła herbata, 
przygotowane przez p. K. Obrzud, któ-
ra pojawiła się w szkole przed 7, posta-
wiły na nogi wszystkich. Zaraz potem 
nastał czas na porządki, pakowanie 
swoich rzeczy, dzielenie się wrażenia-
mi i krótkie podsumowanie projektu. 

Powoli do szkoły zaczęli przychodzić 
stęsknieni rodzice, by odebrać swoje 
pociechy. 

Sobota, godzina 9 z minutami – 
uporządkowana, cicha szkoła zamyka 
za nami swoje drzwi. Do następnego 
razu...

Edyta Mysior 

„W ZNAJOMOŚCI WŁASNYCH GÓR
NIE DAJMY SIĘ UBIEC OBCYM…,
IDŹMY TAM, IDŹMY LICZNIE”.
      Kazimierz Sosnowski

Dnia 28. 02. 2019 r. w Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. prof. Ka-
zimierza Sosnowskiego w Obi-

dzy spotkaliśmy się już po raz trzeci na 
podsumowaniu Gminnego Konkursu 
Plastycznego i Literackiego. Cel tego 
konkursu to budzenie wrażliwości na 
piękno Beskidów, Pienin i Gorców, 
propagowanie aktywnego wypoczynku 

w górach, promowanie dokonań Patro-
na Szkoły – Kazimierza Sosnowskiego 
i rozwijanie umiejętności polonistycz-
nych oraz plastycznych. 

Swoją obecnością zaszczycili nas 
uczniowie i opiekunowie biorący udział 
w konkursie oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców naszej Szkoły.

Udział w tym konkursie wzię-

li uczniowie z 10 szkół naszej gminy: 
Szkoły Podstawowej w Jazowsku, 
Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, 
Szkoły Podstawowej w Szczereżu, 
Szkoły Podstawowej w Kiczni, Szkoły 
Podstawowej w Zarzeczu, Szkoły Pod-
stawowej w Obidzy, Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Czarnym Potoku, 
Szkoły Podstawowej w Zagorzynie, Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Łąc-
ku i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Kadczy. 

W kategorii konkurs plastyczny kl. 
I – III zgłoszono 28 prac, a rozstrzy-
gnięcia dokonała komisja konkurso-
wa w składzie: Pani Janina Koza, Pani 
Małgorzata Gromala i Pani Anna Ma-
jerska. I miejsce zdobyli: Magdalena 
Grońska (Jazowsko), Marcin Groński 
(Jazowsko), Anna Opyd (Szczereż), 
II miejsce Anna Tokarczyk (Łącko) 
i Agnieszka Walkosz (Obidza), III miej-
sce Wojciech Wandas (Łącko) i Jakub 
Sawina (Szczereż). Natomiast wy-
różnienia otrzymali: Kołodziej Marta 
(Jazowsko), Natan Siuta (Jazowsko), 
Pomietło Natalia (Łącko), Anna Szcze-
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Spotkanie z ratownikiem medycznym

paniak (Łącko), Julia Mikulec (Czarny 
Potok), Julia Mrówka (Kicznia), Igor 
Turek (Zagorzyn), Karolina Koza (Ja-
zowsko), Anna Grońska (Jazowsko).

W kategorii konkurs literacki klas 
IV – VIII zgłoszono 20 wypracowań. 
Wyboru dokonała komisja konkurso-
wa w składzie: Pani Rozalia Grońska, 
Pani Natalia Kyrcz, Pani Edyta Mysior 
i Pani Dorota Bazielich. Uczennice na-
szej Szkoły, Martna Latasiewicz, Klau-
dia Słowik i Gabriela Słowik, odczytały 
prace literackie, których autorzy zdobyli 
I, II i III miejsca. W kategorii klas IV – 
V: I miejsce zdobyła Zuzanna Niemiec 
(Obidza), II miejsce Weronika Słowik 
(Obidza) i III miejsce Kinga Bochniarz 
(Czarny Potok), wyróżnienia: Izabela 
Mrówka (Czarny Potok), Aleksandra 
Gomółka (Obidza), Anna Rams (Zarze-
cze). Z kolei w kategorii klas VI – VIII: 
I miejsce zdobyła Justyna Słowik (Ja-
zowsko), II miejsce Martyna Małocha 
(Jazowsko), III miejsce Hubert Słowik 
(Obidza), wyróżnienia: Amelia Plata 
(Jazowsko), Magdalena Olszak (Kad-
cza), Zuzanna Majkrzak (Kicznia).

Nauczyciele – opiekunowie oraz 
uczniowie zasługują na podziw, a także 
podziękowanie za trud i zaangażowa-
nie włożone w przygotowanie prac.

Uroczystość uświetniło przedsta-
wienie kl. I i IV pt. „Leśna szkoła”, 

gdzie uczniowie m. in. na różnych in-
strumentach perkusyjnych zagrali dwa 
walce D. Szostakowicza, a także zaśpie-
wali piosenki turystyczne.

W dniu podsumowania wręczono 
nagrody uczestnikom oraz rozdano dy-
plomy. Zostały przekazane również po-
dziękowania wszystkim nauczycielom, 
którzy podjęli się trudu przygotowania 
uczniów do konkursu i wzięcia w nim 
udziału.

Dyrektor Szkoły i organizatorzy wy-
rażają szczere podziękowania sponso-
rom nagród: Centralnemu Ośrodkowi 
Turystyki Górskiej w Krakowie, Radzie 
Rodziców, Towarzystwu Miłośników 
Ziemi Łąckiej, Radzie Rodziców za po-
częstunek oraz Panu K. Kaweckiemu za 
udostępnienie i obsługę nagłośnienia.

Do zobaczenia za rok, a być może na 
szlaku.

Dorota Bazielich

6 marca w Szkole Podstawowej 
w Zarzeczu uczniowie wszystkich 
klas uczestniczyli w spotkaniu 

z ratownikiem medycznym. Celem za-
jęć przeprowadzonych przez specjalistę 
było przygotowanie uczniów do udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej oraz prawidłowego zachowania się 
w czasie wypadku, w sytuacjach zagro-
żenia życia lub zdrowia, a także zapo-
znanie ze specyfiką zawodu ratownika 
medycznego. Podczas spotkania dzieci 
uczyły się jak należy sprawdzać oddech 

oraz w jaki sposób można pomóc oso-
bie poszkodowanej zanim przyjedzie 
zespół ratownictwa medycznego. Ra-
townik przekazał ważne informacje 
związane z resuscytacją krążeniowo-
-oddechową. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się ćwiczenia praktyczne 
na fantomie.

Bardzo dziękujemy za pro-
fesjonalne szkolenie w zakresie 
Pierwszej Pomocy Przedmedycz-
nej.

Po spotkaniu z ratownikiem me-
dycznym uczniowie klas młodszych pod 
czujnym okiem swoich wychowawczyń 
ćwiczyły umiejętność wzywania pogo-
towia ratunkowego, wykonywania ma-
sażu serca oraz ułożenie poszkodowa-
nego w pozycji bocznej bezpiecznej. Na 
zakończenie dnia uczniowie otrzymali 
materiały edukacyjne między innymi 
książeczki zawierające najważniejsze 
zasady udzielania pierwszej pomocy 
w różnych sytuacjach.
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Zapraszamy do Nas J 

Konkurs mody ekologicznej EKO-CIUSZEK
15 marca w Szkole Podstawowej 

w Zarzeczu odbył się konkurs mody 
ekologicznej EKO-CIUSZEK. Kon-
kurs rozpoczął się ekologicznym przed-
stawieniem wiersza A. Fredry: „Paweł 
i Gaweł”, w wykonaniu uczniów klasy 
pierwszej. W tym dniu uczniowie za-

prezentowali stroje wieczorowe, spor-
towe, wyjściowe i piżamowe. Pokaz 
mody w wykonaniu uczniów z oddziału 
przedszkolnego i klas 1-3 wprawił w za-
chwyt zgromadzoną widownię szkolną. 
Wśród uczestników przyznano nagro-
dy, dyplomy i wyróżnienia. Naszą szko-

łę w gminnym konkursie ekologicznym 
reprezentowała Łucja Madziar z od-
działu przedszkolnego oraz Michalina 
Kucybała z klasy pierwszej. Gratuluje-
my wszystkim uczestnikom i dziękuje-
my za zaangażowanie i przygotowanie 
do konkursu.

Rok szkolny 2019-2020 będzie pod wieloma względa-
mi wyjątkowy. Pierwszego września w murach szkół 
średnich spotkają się „podwójne” klasy pierwsze: 

absolwenci klas trzecich gimnazjum i klas ósmych szkół 
podstawowych. ZS im. św. Kingi w Łącku przygotowuje się 
także do tej oświatowej rewolucji. Ważne jest jednak, aby 
nowym uczniom zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, 
tak by mogli kształcić swoją wiedzę, umiejętności ogólne 
jak i zawodowe. Z tą myślą stworzona została oferta eduka-
cyjna na nowy rok szkolny, w której to absolwentom Szkoły 
Podstawowej proponujemy następujące kierunki:
• Liceum Ogólnokształcące (czteroletnie), Techni-

kum (pięcioletnie) w następujących zawodach:
– technik ekonomista,
– technik budownictwa,
– technik żywienia i usług gastronomicznych.

• Branżowa Szkoła 1 stopnia (trzyletnia, wielozawodo-
wa).

Na absolwentów Gimnazjum czekają od września kierun-
ki, które do tej pory dobrze się sprawdziły:
• Technikum (czteroletnie) w następujących zawodach:

– technik ekonomista ,
– technik budownictwa ,
– technik żywienia i usług gastronomicznych.

• Branżowa Szkoła 1 stopnia (trzyletnia, wielozawodo-
wa).

Oferta powyższa uwzględnia potrzebę kształcenia za-
wodowego i potrzeby tzw. umysłów ścisłych, podkreślając 
zarówno wartość przedmiotów humanistycznych. Niewąt-
pliwymi atutami, które czynią z Zespołu Szkół im. św. Kingi 
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Turniej Piłki Halowej dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych

miejscem wartym zaufania i zainteresowania to: jednozmia-
nowość, stuprocentowa zdawalność matury i najlepszy wy-
nik w powiecie w 2018 roku, certyfikat szkoły bezpiecznej 
i przyjaznej rodzinie, udział w projekcie: Małopolska Chmu-
ra Edukacyjna, dogodny dojazd. Anonimowość, która jest 
typowa dla dużych miejskich szkół, tutaj nie istnieje: każdy 
uczeń może liczyć na zainteresowanie, rozwijanie swoich 
predyspozycji osobowościowych i zawodowych.

Zapowiedź tego, z czym mogą spotkać się Ci wszyscy, któ-
rzy od września zdecydują się na bycie częścią tej szkolnej 
społeczności, pojawiła się podczas Dni Otwartych organizo-
wanych u św. Kingi 28 i 29 stycznia br. Gościliśmy ok. 500 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (Ochotnica Górna 
i Dolna, Kamienica, Łącko, Tylmanowa, Szczawa, Zarzecze, 
Maszkowice, Kadcza, Jazowsko, Czarny Potok, Szczereż, Za-
gorzyn ), którzy wraz opiekunami z zainteresowaniem „pod-
glądali” lekcje, rozmawiali na korytarzach ze starszymi ko-
legami, sprawdzali czy pracownie zawodowe są rzeczywiście 
profesjonalnie wyposażone. 

Różne szkoły na przestrzeni lat wypracowały tzw. swoją 
markę a młodzi ludzie szukają tego, co najlepsze i popularne 
(mają do tego prawo). Szkoła im. św. Kingi swoją markę już 
ma: uczciwość ( nie obiecujemy gruszek na wierzbie), praco-

witość i rzetelność (wyniki matur i egzaminów zawodowych 
to potwierdzają), budowanie wśród młodych ludzi poczucia 
własnej wartości i wzajemnych więzi, sport, wolontariat, 
konkursy, regularny udział w spektaklach teatralnych, kino-
wych projekcjach, przywiązywanie wagi do wartości patrio-
tycznych i tradycji regionu.

A. Brodowska

Turniej Piłki Halowej dla Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych za 
nami. 9 lutego w Hali Widowiskowo-
-Sportowej odbył się turniej o Puchar 
Wójta Gminy Łącko dla Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych z terenu 
naszej gminy. Rywalizacja odbywa-
ła się w dwóch grupach wiekowych: 
(10-12 lat – 6 drużyn) i (13-16 lat – 8 
drużyn). Wśród młodszych zwyciężyła 
MDP Łącko, a w grupie starszej MDP 
Zagorzyn. Organizatorem turnieju 
był Zarząd Oddziału Gminnego OSP 
w Łącku. Gratulacje dla wszystkich za-
wodników.

Klasyfikacja końcowa: Grupa 
młodsza: 1.MDP Łącko, 2.MDP Zago-
rzyn, 3.MDP Zabrzeż, 4.MDP Kadcza, 
5.MDP Jazowsko, MDP Czerniec.

Grupa starsza: 1. MDP Zagorzyn, 
2.MDP Obidza, 3. MDP Jazowsko, 4. 
MDP Wola Kosnowa, 5. MDP Zabrzeż, 
6. MDP Czerniec, MDP Kadcza, MDP 
Maszkowice.
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Spotkanie dotyczące możliwości pozyskania 
wsparcia na działalność Ochotniczych Straży 
Pożarnych

Szkolenie podstawowe strażaków

22 lutego 2019 r. o godzinie 13:00 
w Remizie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łącku odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami gmin z powiatów: 
gorlickiego, limanowskiego, nowosą-
deckiego, nowotarskiego, suskiego, 
tatrzańskiego. Gospodarzem spotkania 
był Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, 
natomiast organizatorem Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskie-
go w imieniu którego gości powitała 
Marta Mordarska Radna Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Celem spotkania było przedstawie-
nie uczestnikom możliwości uzyskania 
wsparcia finansowego przeznaczone-
go na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu województwa mało-
polskiego w 2019 roku. Prelegentami 
spotkania byli: 
– st. bryg. Marek Bębenek Zastępca 

Małopolskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Po-
żarnej – Dofinansowanie z Budżetu 
Państwa Jednostek OSP,

– Kazimierz Sady Dyrektor Zarządu 
Wykonawczego ZOWZOSP RP – 
Działalność Związku OSP RP,

– Kazimierz Koprowski Prezes Za-
rządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie Dofinansowa-
nie Straży Pożarnych ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie,

– Agnieszka Plewińska-Chrzanowska 
Kierownik Departamentu Środowi-
ska Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego.

7 marca 2019 r. odbyło się uroczyste 
zakończenie szkolenia podstawowego 
strażaków ratowników OSP z terenu 
Gminy Łącko. Szkolenie trwało od 4 
lutego do 7 marca br. w systemie co-
dziennym. Szkolenie ukończyło 23 stra-
żaków w tym gościnie dwóch strażaków 
z ternu gminy Grybów. Egzamin został 
przeprowadzony w formie teoretycznej 
w remizie OSP Łącko oraz praktycz-
nie na parkingu przy hali sportowej 
pod nadzorem komisji egzaminacyjnej 
powołanej Decyzją Małopolskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego w Krakowie 
– wszyscy strażacy zaliczyli egzamin. Na 
zakończenie egzaminu odbyła się uro-
czysta zbiórka, na której złożone zostało 
przyrzeczenie przez nowych strażaków 
na sztandar OSP. W uroczystej zbiór-
ce uczestniczyli: I Z-ca Komendanta 
Miejskiego PSP w Nowym Sączu st. 
bryg. Paweł Motyka a zarazem Prezes 
Zarządza Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Nowym Sączu, przedstawiciel Ko-
mendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, 

przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP 
w Nowym Sączu, Wójt Gminy Łącko 
Jan Dziedzina, przedstawiciele Zarządu 

Oddziału Gminnego OSP RP w Łącku 
oraz przedstawiciele Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu gminy.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap gminny

13 marca w remizie OSP w Łącku 
odbyły się eliminacje gminne Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Organizatorem konkursu był 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
w Łącku. W turnieju udział wzięło 35 
uczestników w trzech grupach wie-
kowych: szkoły podstawowe kl. IV-VI 
– 15 osób oraz kl. VII-VIII SP III kl. 
gimnazjum – 19 osób i 1 uczeń szkoły 
średniej.

Uczniowie rozwiązywali test z py-
taniami z zakresu wiedzy pożarniczej, 
pierwszej pomocy i historii pożarnic-
twa. Oficjalnego otwarcia konkursu do-
konał Pan Jan Dziedzina – Wójt Gminy 
Łącko. Podczas zakończenia, wręcze-
nia nagród i dyplomów dla wszystkich 
uczestników dokonała Przewodnicząca 
Rady Gminy Pani Bernadetta Wącha-
ła-Gawełek, która złożyła gratulacje 
wszystkim uczestnikom konkursu, po-
dziękowała opiekunom za przygotowa-
nie młodzieży, życząc zwycięzcom po-
wodzenia w etapie powiatowym, który 
odbędzie się 4 kwietnia br. w siedzibie 
Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Nowym Sączu. Naszą 
gminę reprezentować będą zwycięzcy 
poszczególnych grup wiekowych. Nad 
sprawnym przebiegiem konkursu czu-
wali Prezes Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOSP Jan Mrówka oraz Komendant 
Gminny Mariusz Piwowar. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

Grupa I – szkoły podstawowe:
I miejsce: Maksymilian Rozmus (ZSP Łącko) 
II miejsce: Piotr Mrówka (ZSP Łącko)
III miejsce: Alicja Turek (ZSP Kadcza)

Grupa II – klasa 7 i 8 SP oraz III gimnazjum:
I miejsce: Jakub Hybel (ZSP Łącko)
II miejsce: Dawid Leszko (ZSP Łącko)
III miejsce: Izabela Kurnyta (SP Zagorzyn)

Grupa III – szkoły średnie:
I miejsce: Krystian Pustułka (MDP Maszkowice)

Świąteczne granie

Mimo okresu świątecznego nie zapomnieliśmy o dzie-
ciach i młodzieży z naszej Gminy.

W dniu 27 grudnia 2018r. odbył się Świąteczny 
Turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Łącko, w którym 
wzięli udział chłopcy urodzeni w 2008r. i młodsi. Dzień póź-
niej tj. 28 grudnia 2018r. swoje umiejętności sportowe spraw-
dzili zawodnicy z rocznika 2004 – 2005. Młodzież z rocznika 

2000 – 2003 rozegrała turniej 29 grudnia 2018r. Udział we 
wszystkich turniejach był bezpłatny. Każdy uczestnik turnieju 
otrzymał pamiątkowy medal, trzy najlepsze drużyny uhonoro-
wane zostały pucharami, natomiast najlepszy bramkarz i za-
wodnik turnieju nagrodzeni zostali statuetkami. 

Cykl sportowych rozgrywek pod hasłem „Świąteczne 
granie” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony 

Lubań Tylmanowa – Mistrzem w kategorii 2000 i młodsi Finaliści turnieju 2006  
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Finaliści turnieju 2004 Finaliści turnieju 2008

dzieci i młodzieży. Łącznie w Turniejach wzięło udział 30 
drużyn tj. około 300 zawodników.

Bardzo cieszymy się tak dużego zainteresowania mło-
dych ludzi aktywnym spędzeniem wolnego czasu !!!

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się również w tak 
licznym gronie.

Na fotorelację serdecznie zapraszamy na stronę Hali oraz 
portal społecznościowy na Facebooku. 

D.S.

Gramy i pomagamy…
Turniej Charytatywny  
,,Zagraj z nami dla Darii" 

W Turnieju wzięło udział 12 drużyn z powia-
tu nowosądeckiego, podhalańskiego oraz 
limanowskiego. Zwycięzcą turnieju zosta-

ła drużyna Olimp Team, która w finale po rzutach 
karnych pokonała drużynę TS Patroni. W Meczu 
o III miejsce Karczma Młyn pokonała Bezimien-
nych 2-0.

Jednak w tym wszystkim najważniejszy był cel, 
dla którego został zorganizowany turniej. Podczas 
rozgrywek udało się zebrać 3 000,00 złotych.

Szczególne podziękowania należą się dla Wój-
towi Gminy Łącko panu Janowi Dziedzinie za 
bezpłatne wynajęcie hali, panu Januszowi (Usługi 
Budowlane Olimp), panu Piotrowi i Dariuszowi 
Mrożek (Firma Electrical) oraz panu Piotrowi Wil-
czek (Firma Indeco).

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!

„Gramy dla małej Wiktorii Chrobak”

W ramach rozgrywania IV kolejki  Halowej Ligi Oldbojów zawodni-
cy   również zagrali dla Wiktorii Chrobak. Akcja zbierania funduszy 
dla Małej Wiktorii cieszyła się dużym zainteresowaniem w naszym 

regionie. Dlatego i my przyłączyliśmy się do akcji i 16 lutego 2019r. zorganizo-
wana została zbiórka pieniędzy. 

Dla tych którzy jeszcze o Małej Wojowniczce nie słyszeli:
U Wiktorii zdiagnozowano guza mózgu i dziewczynka od roku leczy się 

w szpitalu we Wiedniu. Wszystkie badania wskazywały, że najgorsze jest już 
za nią. Niestety… okazało się, że są przerzuty.

Miło nam poinformować, że zebraliśmy 1025,50 zł

Wszystkim Darczyńcom bardzo dziękujemy.
Jak widać wszyscy zaangażowali się w pomoc  

D.S.
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Halowy Turniej  
o Puchar Wójta Gminy Łącko

12 stycznia 2019r. odbył się Halowy Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Łącko w Hali Widowiskowo – Sportowej 
w Łącku. Do rozgrywek zgłosiło się 14 drużyn. Zwycięzcą tur-
nieju została drużyna Viva Spajki, pokonując drużynę Team 
Łącko 3:1

Podczas turnieju można było obejrzeć wiele wspaniałych 
akcji, rozgrywanych w duchu „fair play”. W ramach turnieju 
wyłoniono również najlepszego zawodnika oraz bramkarza 
turnieju, którymi zostali: Paweł Janasik– najlepszy zawod-
nik turnieju (drużyna Viva Spajki) i Wojciech Jarek – naj-
lepszy bramkarz turnieju (Team Łącko ). Warto dodać, że 
turniej pod względem sportowym stał na bardzo wysokim 
poziomie.

Przedstawiamy wszystkie wyniki wszystkich grup oraz finałów Turnieju Piłki Halowej o puchar Wójta Gminy Łącko.

D.S.
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Liga Oldbojów w grze…

Mistrz Amatorskiej Ligi Futsalu

Do końca ligi pozostała już tylko 1 kolejka. Po rozegraniu 
pięciu kolejek po tytuł zmierzają Oldboje Woj – Tom 
Łącko oraz Oldboje Jazowsko. Emocji nie zabraknie 

do samego końca, o miejsce na przysłowiowym „pudle” wal-
czy jeszcze pięć zespołów. Która drużyna zostanie Mistrzem, 
kto Wice Mistrzem, komu przypadnie trzecie miejsce, a kto 

przegra rywalizację i zajmie najgorsze miejsce dla sportowca 
czyli czwarte? Odpowiedzi poznamy już niebawem. Serdecz-
nie zapraszamy na Halę Widowiskowo – Sportową w Łącku.

Warto dodać że zawodnicy walczą również o tytuł „MVP”. 
Aktualnie prowadzą zawodnicy Oldboje Zyndram Łącko – 
Bracia Andrzej i Bogdan Miśtak.

D. S.

Tak emocjonującej końcówki sezonu jak w tym roku 
jeszcze w historii rozgrywek Amatorskiej Ligi Futsalu 
nie było. Co prawda walka o tytuł mistrza rozstrzygnę-

ła się już tydzień wcześniej, ale walka o miejsca na podium 
trwała do samego końca. Przed ostatnią kolejką szanse  na 
miejsca na podium miało pięć drużyn: Zyndram Łącko, FC 
Kort Mordarka, Debiutanci, Lubań Tylmanowa i Gorce Ka-
mienica. Najefektywniejszymi drużynami  okazały się Kort 
i Lubań Tylmanowa. Mistrzem sezonu 2018/2019 została 
drużyna Olimp Team. Drużyna FC Kort Mordarka została 
wicemistrzem,,a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna 
Lubań Tylmanowa.

 Królem strzelców został Karol Klimek który o jedną 
bramkę wyprzedził Kamila Kuźla. Najlepszym bramkarzem 
według samych piłkarzy został bramkarz Zyndrama Łącko - 
Krzysztof Myjak.

MVP Amatorskiej Ligi Futsalu w tym sezonie został Szy-
mon Witek z Olimp Team. Odkryciem ALF został gracz Luba-
nia Tylmanowa Dariusz Michałczak, a najlepszym graczem 
młodego pokolenia został Kacper Kołodziej z Debiutantów.

Nagroda Fair Play powędrowała do drużyny FC Kort 
Mordarka. 

D.S.
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Spotkanie góralsko-lachowskie w Łącku  
z udziałem Premier Beaty Szydło

Gminny Dzień Kobiet w Łącku

Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych




