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Kojsik pośród starych godek 
taka jedna drzemie
jako Stwórca przed wiekami
stwarzał polską ziemię. 
 Wezwał wtedy Swiętopietra 
 z Pietropawłem razem
 i rozkazał: wy się główcie
 nad pięknym obrazem. 
Wyrzeźbijcie w twardych skałach
piękną okolicę,
by człek – moje arcydzieło,
miał tu miłe życie.
 Niech tu będą góry, lasy,
 szczypta żyznej ziemi,
 żeby ludzie i zwierzyna 
 naśli pożywienie. 
Niechaj rośnie im pożytek
w podglebiu, na glebie,
a na przysmak i na deser
jabłuszka na drzewie. 
 Niech im rośnie na drzewinie
 smaczne łąckie złoto,
 niech jabłuszko z łąckich drzewin
 każdy zje z ochotą. 

A nazwijcie ten obrazek
piękną Łącką Ziemią.
Niechaj szczęście i dobrobyt 
na zawsze tu drzemią.
 A powiada Pietropaweł:
 Wszechmogący Boże,
 czy i kapka biydy, zmory
 ostać się tu może?
Rzeknął Stwórca siwy, stary
Aha! Biydy! Zmora!
Ostawcie im kapke miejsca, 
to też moja stwora!
 Potem była defilada
 Wszystkich ziem w komplecie.
 Ktoś powiedział: Łącka Ziemia
 najładniejsza przecie. 
Stwórca Łącku błogosławił
/metodą powszechną/,
siwiuteńką brodę gładził,
mile się uśmiechnął. 

Stanisław Klimek 
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Przeżyjmy to jeszcze raz…

Święto Kwitnącej Jabłoni 2019
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ŚWIĘTO KWITNĄCEJ JABŁONI

Niezwykle kolorowy i radosny był 
weekend 11-12 maja w Łącku, 
w trakcie którego odbywało się 

doroczne Święto Kwitnącej Jabłoni – 
największa impreza w regionie. 

Tradycyjnie już w sobotę rozpoczę-
ły się sportowe zmagania. Na stadio-
nie Orlik w Łącku odbył się VIII Bieg 
Górski Kwitnącej Jabłoni, w którym 
wystartowało blisko stu pięćdziesięciu 
uczestników. Jako pierwszy na metę 
przybiegł Sylwester Lepiarz, który po-
konał trasę w czasie 23:33, ustanawia-
jąc tym samym nowy rekord biegu, II 
był Iurii Vykhopen (24:03), a trzeci 
Rafał Sułkowski (26:08). Wśród kobiet 
I miejsce zajęła Paulina Górak (27:48), 
II miejsce Katarzyna Kmieć (30:24), 
a III Katarzyna Dulak (32:30). Odbył 
się również Bieg Dzieci na kilkunastu 
dystansach w zależności od wieku. Ro-
zegrany został również mecz pomiędzy 
drużanami oldbojów Zyndrama Łącko 
i Nawoju Nawojowa. 

O godz. 14.00 w hali widowisko-
wo-sportowej odbyła się konferencja 
sadownicza, w trakcie której prele-
genci poruszali niezwykle ważne te-
maty. Były one następujące: wpływ 
funduszy unijnych na rozwój sadow-
nictwa (dyrektor MOR ARiMR Adam 
Ślusarczyk), rolniczy handel deta-
liczny i małe przetwórstwo w gospo-
darstwach sadowniczych (Sławomir 
Więcławek ARiMR), rolniczy handel 
detaliczny – doświadczenia innych 
państw (USA, Szwajcaria, Norwegia 
– prof. UR Czesław Nowak), bieżąca 
ochrona sadów (Tomasz Gasparski 
Bayer/IPO), ochrona upraw sadowni-
czych z uwzględnieniem zachowania 
pszczół oraz rolnictwo i obszary wiej-
skie, jako szansa rozwoju Sądecczyzny 
(starosta powiatu nowosądeckiego 
Marek Kwiatkowski). 

W tym samym czasie na Dunajcu 
odbywały się zawody wędkarskie na 
Dunajcu, w których zwyciężył Mieczy-
sław Zbozień, a od godz. 16.00 w Obe-
rży odbyło się tradycyjnie walne zebra-
nie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Łąckiej. 

Od 18.30 impreza rozpoczęła się 
w Amfiteatrze na Jeżowej. Na począ-
tek zaprezentowały się dzieci z grupy 
tanecznej 2B Dance działającej pod 
opieką Magdaleny Lippy w tańcu no-
woczesnym i balecie. Potem publicz-
ność rozgrzali Pogwizdani, czyli grupa 
młodych mężczyzn z Łącka i okolicy, 
których połączyła wspólna muzyczna 
pasja i z niezwykłą energią dzielą się 
nią z innymi, zyskując coraz szersze 
grono fanów. Po zakończeniu koncertu 
odbył się pokaz mody, przygotowany 
przez uczennice Technikum Przemysłu 
Modowego w Nowym Sączu. Gwiaz-
dą sobotniego wieczoru byli Lachersi, 
finaliści 5edycji Must be the music, 
mający na swoim koncie płytę „Trady-
cja”. Zespół ten nawiązujący do muzy-
ki lachowskiej w niezwykle ciekawych 
nowoczesnych aranżacjach porwał 
wszystkich do wspólnej zabawy. Całość 
sobotniego świętowania zakończyły 
tańce przy dźwiękach muzyki zespołu 
Somersi. 

Niedziela, już tradycyjnie jest głów-
nym dniem świętowania. Więc oprócz 
stoisk handlowych, promocyjnych 
i wesołego miasteczka, można było po-
dziwiać dorobek twórców i kół gospo-
dyń wiejskich. 

Po uroczystej Mszy św. odprawio-
nej w łąckim kościele barwny korowód 
powędrował do Amfiteatru na Jeżowej. 
Po odegraniu Hejnału łąckiego, otwar-
cia imprezy i powitania gości dokonał 
wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. Rów-
nież już tradycyjnie w niebo pofrunęły 

gołębie wypuszczone przez gospodarza 
gminy w towarzystwie gości – ministra 
Piotra Naimskiego oraz burmistrza za-
przyjaźnionej gminy Szydłów Andrzeja 
Tuza. List od prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy skiero-
wany do organizatorów i uczestników 
odczytał poseł Jan Duda, w imieniu 
wszystkich parlamentarzystów głos 
zabrała posłanka Barbara Bartuś, zaś 
radna wojewódzka Marta Mordarska 
odczytała list od marszałka wojewódz-
twa małopolskiego Witolda Kozłow-
skiego. Głos zabrał również starosta 
nowosądecki Marek Kwiatkowski. 

Po części oficjalnej rozpoczęły się 
występy w ramach bloku regionalnego. 
Na scenie wystąpili: Parafialny Chór 
Mieszany „Zew gór” (dyrygent Marcin 
Wnęk), Orkiestra Dęta im. Tadeusza 
Moryto (kapelmistrz dr. hab. Stanisław 
Strączek), Szkolny Zespół Regionalny 
„Małe Łącko” (instr. Maria Gorczow-
ska), „Czarny Potoczek” (inst. Marta 
Cedzidło, Mirosław Hejmej), „Mali 
Maszkowianie” (inst. Beata Wąchała, 
Piotr Matusiewicz), „Mali Zagorzynia-
nie” (inst. Joanna Klimczak, Joanna 
Garwol), Zespół Regionalny „Górale 
Łąccy” (kier. Łukasz Ukleja) i „Kiyr-
pecki” (kier. Aneta Wolańska). Pięknie 
zaprezentowany folklor był oklaskiwa-
ny przez publiczność, której nawet nie 
przeszkodziły pojawiające się opady 
deszczu. 

Popołudniową część estradową 
rozpoczął występ kabaretu Weźrzesz. 
Ten kabaret reprezentujący młode po-
kolenie, a nagradzany na festiwalach 
i przeglądach kabaretowych, doskonale 
rozbawił łącką publiczność. Potem na 
scenie pojawił się zespół Rootzmans. 
Grupa ta wykonująca muzykę z po-
granicza popu i reagge fusion, ma na 
swoim koncie m.in. udział w progra-
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„Ofensywa” drogowa w gminie Łącko 

mie Must be the music. Tylko muzy-
ka, w którym dotarli do finału, a także 
piosenkę nagraną wspólnie z Popkiem 
i Matheo zatytułowaną „Różni nas wie-
le”, która osiągnęła wynik 16 mln od-
słon na yt. 

Niedzielny wieczór należał jednak 
do Kamila Bednarka – gwiazdy wie-
czoru, który zaprosił do udziału w kon-
cercie Staffa i zespół Piąty Element. 
Amfiteatr był wypełniony po brzegi, 
a przeboje tego wykonawcy śpiewała 
cała publiczność, którą sam Bednarek 
określił mianem „festiwalowej publi-
ki”. Można było usłyszeć takie hity jak 
„Talizman”, „Euforia”, czy też „Chwile 

jak te”. Po koncercie artysta chętnie 
podpisywał autografy i fotografował się 
z fanami. 

Dwa dni świętowania w Łącku za-
kończyła zabawa taneczna z zespołem 
Power Music. Kolejne Święto Kwitną-
cej Jabłoni już za nami. W tym roku 
odbyło się ono pod honorowym pa-
tronatem wojewody małopolskiego 
Piotra Ćwika i marszałka wojewódz-
twa małopolskiego Witolda Kozłow-
skiego. 

Projekt pn. Święto Kwitnącej Jabło-
ni został zrealizowany przy wsparciu fi-
nansowym województwa małopolskie-
go i powiatu nowosądeckiego. 

Sponsorzy:
• Erbet sp. z o.o. – Nowy Sącz
• Komplex-Bud Józef Wójcik – Czerniec 
• Łącki Bank Spółdzielczy – Łącko 
• Owoc Łącki – Łącko 
• Owopol Rusnarczyk&Koza – Łącko 
• Polskie Wody Lecznicze – rozlewnia 

wód mineralnych w Szczawie
• PPHU Unimat – Łącko 
• Restauracja pod Jabłonią i Skład Ma-

teriałów Glinik – Łącko 
• Stefar PHU sp. z o.o. sp. k. – Czerniec
• Strefa 52 – Limanowa 
• Tłocznia Maurer – Zarzecze

W II kwartale br. w Gminie Łącko 
oku udało się zrealizować prace zwią-
zane z remontem i modernizacją wielu 
dróg gminnych, których łączna dłu-
gość wynosi 4,8 km nowej nawierzch-
ni asfaltowej i betonowej, za kwotę 1 
377 581 zł, z czego wartość 836 621 zł 
to środki zewnętrzne pozyskane przez 
gminę w roku bieżącym. 

Wśród zmodernizowanych dróg 
znalazły się:
– droga gminna Kicznia – Wyrobi-

ska; odcinek dł. 820 mb;
– droga gminna Obidza – Majdan; 

odcinek dł. 880 mb;
– droga gminna Łazy Brzyńskie-Ga-

boń; odcinek dł. 522 mb;
– droga gminna Jazowsko – Przez 

Równie; odcinek dł. 400 mb;
– droga gminna Czarny Potok – Ja-

damwola; odcinek dł. 750 mb;
– droga gminna Czarny Potok – Do 

Stachonia; odcinek dł. 310 mb;
– droga gminna Obidza – Do Gaw-

rońskich; odcinek dł. 150 mb;
– droga gminna Obidza – Majdan 

Warzechy; odcinek dł. 240 mb;
– droga gminna Jazowsko – Opijów-

ka; odcinek dł. 250 mb;

– droga gminna Łącko – Czerniec; 
odcinek dł. 300 mb;

– droga gminna Zagorzyn – Sośnie – 
Wola Kosnowa; odcinek dł. 200 mb.

Ponadto, jeszcze w tym roku, gmina 
zamierza przebudować bądź zmoderni-
zować następujące drogi:
– droga Gminna Zarzecze-Wyrobi-

ska-Brzyna odcinek dł. 938 mb;
– droga Gminna Maszkowice – Na 

Śliwowiec odcinek dł. 590 mb;
– droga Gminna Zarzecze – Pod Po-

dziele odcinek dł. 350 mb.
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Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem 
ulicznym w Zabrzeży wraz z oświetleniem

Boisko sportowe przy SP w Zabrzeży

Plac zabaw nad Dunajcem w Łącku

Oprócz wykonania wielu kilome-
trów nowych nawierzchni na drogach 
gminnych, w Gminie Łącko zakończy-
ła się budowa chodnika dla pieszych 
wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu 
DW 968 w miejscowości Zabrzeż. Jest 
to bardzo ważna inwestycja nie tylko 
dla mieszkańców, którzy długo wycze-
kiwali jej realizacji ze względu na po-
prawę bezpieczeństwa przy ruchliwej, 
szczególnie w sezonie letnim drodze 
wojewódzkiej, ale i dla całej gminy, 
gdyż był to brakujący fragment chod-
nika między Zabrzeżą a sąsiadującą 
Gminą Kamienica. Zadanie to zostało 
realizowane dzięki pozyskanemu dofi-
nansowaniu z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w wysokości 700 953 zł, z czego 
kwota 481 765 zł przeznaczona jest na 
budowę chodnika wraz z odwodnie-

niem, natomiast za kwotę 219 188 zł 
wykonywane jest oświetlenie uliczne 
na odcinku 2 km.

Zadanie to jest drugim i zarazem 
ostatnim etapem budowy chodnika 
w Zabrzeży, gdyż pod koniec 2018 roku 
wykonany został jego 1,5 km fragment 
i był to etap realizowany przez Gminę 
Łącko, przy współfinansowaniu przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie. Wartość pierwszego etapu prac 
wyniosła 385 936 zł, z czego kwota 192 
968 zł to środki otrzymane przez gmi-
nę od Samorządu Województwa Mało-
polskiego, a pozostała kwota to środki 
własne budżetu gminy Łącko.

Ponadto, Gmina Łącko jest w trak-
cie opracowywania dokumentacji pro-
jektowej budowy chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej w Maszkowicach 
oraz przebudowy odcinka drogi woje-
wódzkiej w Łącku w okolicach sklepu 
„Biedronka”.

Okres wakacyjny umożliwi realiza-
cję zadania jakim jest budowa boiska 
sportowego przy Szkole Podstawo-
wej w Zabrzeży. Dotychczasowa na-
wierzchnia asfaltowa znajdująca się na 
tamtejszym boisku zostanie zamienio-
na na nawierzchnię bezpieczną oraz 
zamontowane zostanie wyposażenie 
sportowe.

Na ten cel Gmina Łącko pozyskała 
dotację w ramach programu "Małopol-
skie boiska” z Urzędu Marszałkowskie-

go w kwocie 73 000 zł, przy całkowitym 
koszcie zadania szacowanym na 100 
000 zł.

Jest to kolejny szkolny obiekt spor-
towy w naszej gminie, który zostanie 
zmodernizowany. W ostatnich latach 
Szkoła Podstawowa w Zagorzynie 
oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Łącku doczekały się przebudowy 
stadionów, przy czym w Łącku powstał 
kompleks trzech nowoczesnych boisk 
sportowych.

W naszej gminie kwitnie rozwój 
infrastruktury turystyczno – rekre-
acyjnej, dlatego też przy istniejących 
ścieżkach rowerowych nad Dunajcem 
w Łącku wykonano plac zabaw, na 
którym zostały zamontowane urzą-
dzenia w ramach zadania: „Budowa 
parku rekreacji i wypoczynku nad 
Dunajcem w m. Łącko w ramach pro-
jektu pn. Realizacja projektu Centra 
Aktywnego Wypoczynku” za kwotę 
23 985 zł oraz dostarczono i zamon-
towano kontener sanitarny za kwotę 
18 450 zł. 

W ramach tego samego zadania za-
instalowano również urządzenia Parku 
Street Workout za kwotę 17 450 zł.
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Gospodarka wodno-kanalizacyjna w Gminie Łącko

Przekazanie promes w ramach Konkursu  
„Małopolskie Remizy 2019”

OSP w Łącku z promesą na nowy samochód  
ratowniczo-gaśniczy

Zarówno rok 2018 jak i rok 2019 
owocują w przedsięwzięcia związane 
z ochroną środowiska i gospodarką 
wodno-kanalizacyjną w Gminie Łącko.

Obecnie ku końcowi zbliża się bu-
dowa oczyszczalni ścieków w Łącku, 
która rozpoczęła się w sierpniu 2018 r. 
i trwa nadal, a jej zakończenie plano-
wane jest na koniec września br. Prace 
te przebiegają bardzo sprawnie, a w ich 
zakres wchodzi przebudowa z rozbu-
dową istniejącej oczyszczalni ścieków 
w Łącku, która wpłynie na podniesie-
nie standardów jakości ścieków wpro-
wadzanych do środowiska wodnego 
oraz na zwiększenie przepustowości do 
687 m3/d. Na obecnym etapie trwają 
roboty wykończeniowe w branży bu-
dowlanej, instalacji sanitarnej, oraz 
w branży elektrycznej i technologicz-

nej. Równocześnie trwają roboty dro-
gowe związane z wykonaniem placu 
oczyszczalni ścieków. 

Przebudowa starej oczyszczalni 
była niezbędna, gdyż jej stan od lat po-
winien był budzić poważne obawy po-
nieważ oczyszcza ona już dopływające 
ścieki na granicy swoich możliwości 
technicznych. Bez realizacji tego zada-
nia niemożliwe byłoby również plano-
wanej dalszej rozbudowy sieci kana-
lizacji sanitarnej aglomeracji Łącko, 
Zabrzeż, Maszkowice, Wola Kosnowa 
i Wola Piskulina.

Jednocześnie w ramach tego za-
dania trwają prace związane z budo-
wa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży, 
która ma powstać do końca 2019 roku. 
Suma wartości tych zadań to niespełna 
24 mln zł.

Na budowę oczyszczalni w Łącku 
oraz kanalizacji w Zabrzeży gminie 
udało się pozyskać aż 20 mln zł dofi-
nansowania z Unii Europejskiej, co 
stanowi jedno z największych dofinan-
sowań tego typu zadań w Małopolsce. 
Jest to sukces i jednocześnie najwięk-
sza inwestycja w Gminie Łącko.

Ponadto, z przedsięwzięć wodno-
-kanalizacyjnych w bieżącym roku 
udało się zakończyć budowę kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowościach Wola 

Kosnowa i Wola Piskulina. Operacja 
została realizowana w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszeniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, której celem jest poprawa 
warunków życia mieszkańców i pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
w miejscowości Wola Kosnowa i Wola 
Piskulina poprzez budowę 11,452 km 
sieci kanalizacji sanitarnej. Całkowi-
ta wartość tej inwestycji to 5 234 939 
zł, w tym uzyskane dofinansowanie ze 
środków EFRROW w wysokości 1 922 
507 zł.

Aktualnie trwają również prace przy 
budowie kanalizacji sanitarnej w części 
miejscowości Maszkowice. Na to zada-
nie gmina pozyskała kwotę 1 800 tys. zł 
dofinansowania z MSWiA, przy całko-
witej wartości równej 2 mln zł. 

Na ukończeniu są też prace związa-
ne z opracowaniem dokumentacji pro-
jektowej budowy kanalizacji sanitarnej 
os. Pożogi w Łącku. Na wykonanie tego 
zadania gmina otrzymała 1 mln zł unij-
nego dofinansowania.

Początkiem czerwca Wójt Gminy Jan Dziedzina wraz 
z Prezesem Gminnym OSP Panem Janem Mrówką odebra-
li promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku. Samochód 
ten zostanie zakupiony ze środków:
– Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 260 tys. zł,
 – Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego / Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 200 
tys. zł,

– budżetu Gminy w kwocie 100 tys. zł,
– innych środków w kwocie 200 tys. zł.

Dokument gwarantujący dofinansowanie został wręczo-
ny przez Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika i Komen-
danta Małopolskiego PSP st. bryg. Marka Bębenka.

7 czerwca w łąckim Amfiteatrze 
miało miejsce uroczyste przekazanie 
promes w ramach Konkursu „Mało-
polskie Remizy 2019”. Gospodarzem 

spotkania był Wójt Gminy Łącko Jan 
Dziedzina. Promesy przekazali Mar-
szałek Witold Kozłowski i Wicemar-
szałek Łukasz Smółka wraz z Radnymi 

Województwa Małopolskiego Urszulą 
Nowogórską i Martą Mordarską. To-
warzyszyli im również Posłowie na 
Sejm RP Edward Siarka i Jan Duda.
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Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia 
do współpracy przy realizacji projektu pn.  
„Małopolski Tele-Anioł” 

Kolejne dotacje  
dla Gminy Łącko  
na rekonstrukcje kapliczek

Gwarancję otrzymania dofinanso-
wania przekazano włodarzom gmin 
i miast z powiatów: gorlickiego, li-
manowskiego, nowosądeckiego, no-
wotarskiego i tatrzańskiego. W te-
gorocznej edycji Konkursu została 
przyznana dotacja dla 118 Gmin na 
prace w 121 remizach o łącznej wy-

sokości 4 379 419 zł. W bieżącym 
roku również WFOŚiGW w Krakowie 
współfinansuje przedsięwzięcia zwią-
zane z wykonaniem robót budowla-
nych w remizach strażackich na kwotę 
1 mln. zł. Realizowany od 2009 r. pro-
gram „Małopolskie Remizy” jest uni-
katowym w skali kraju. 

Dotychczas w ramach programu 
przyznano blisko 32 mln. zł. Z prze-
znaczeniem na remonty w 784 mało-
polskich remizach OSP. Przeznaczone 
przez Województwo Małopolskie środ-
ki na realizację Programu wpływają 
znacząco na poprawę bezpieczeństwa 
publicznego i ochronę środowiska. 

W dniu 9 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Małopolskiego Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina 
uczestniczył w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego doty-
czącego przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. 
„Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Strony niniejszego listu intencyjnego wyrażają wolę współ-
pracy w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” 
w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mają-
cych na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców 
danej gminy – osób niesamodzielnych i potrzebujących wsparcia.

Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 
32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Listy intencyjne podpisali przedstawiciele 31 gmin i 6 powia-
tów, które dołączą do 94 gmin, które dotychczas zadeklarowały 
współpracę związaną z realizacją projektów w ubiegłym roku.

9 maja w Nowym Sączu Wójt Gminy Jan Dziedzina odebrał 
z rąk Marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego dwa czeki na 
dofinansowanie przyznane na prace rekonstrukcyjno-konserwa-
torskie dwóch kapliczek z terenu naszej gminy. Odrestaurowa-
na zostanie kapliczka przydrożna w Kiczni, na którą pozyskano 
dofinansowanie w wysokości 4000 zł oraz kaplica w Łącku, na 
remont której gmina otrzyma 14 000 zł dotacji.

Fo
t:

 U
M

W
M

.
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Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Łącko

Relacja z Pikniku Rodzinnego „Powitanie lata”

Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe dla Piotra Tomasiaka

Podczas czerwcowej Sesji Rady Gminy Łącko Wójt Jan Dziedzi-
na przedstawił Radnym Raport o stanie Gminy za 2018 r. Komisja 
Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta i przedstawiła 
Radzie Gminy Łącko wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. 
Skarbnik Gminy – Pani Edyta Marczyk odczytała uchwałę Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu spra-
wozdania z wykonania budżetu Gminy Łącko rok za 2018.

Uchwała o udzieleniu wotum zaufania została przegłosowana 
jednogłośnie. Wójt otrzymał brawa od radnych oraz gratulacje od 
Przewodniczącej Rady Gminy Łącko oraz od pozostałych Radnych. 

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków 
kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku 
budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – 
wójta – w zakresie działalności finansowej gminy.

Majowa Sesja Rady Gminy Łącko 
rozpoczęła się sportowym akcentem, 
gdyż Wójt Gminy wraz z Przewodni-
czącą Rady wręczyli nagrodę za wybit-
ne osiągnięcia Piotrowi Tomasiakowi, 

który w lutym br. zdobył trzecie miej-
sce, a tym samym wywalczył brązowy 
medal podczas Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Lekkiej Atle-
tyce w Toruniu na dystansie 1500 m.

Piotr na co dzień jest zawodnikiem 
UKS „Budowlani” Nowy Sącz, gdzie od 
2014 r. rozwija się pod okiem trenera 
Józefa Klimka.

Zawodnik z Łącka w swoim dorob-
ku ma takie osiągnięcia z Mistrzostw 
Polski jak:
• 2014 r. – VI miejsce;
• 2015 r. – IV miejsce;
• 2016 r. – kontuzja, a po powrocie X 

miejsce w 2017 r.;

• 2018 r. – IX miejsce; 
• 2019 r. – III miejsce.

Pozostałe osiągnięcia w 2019 r.:
• I miejsce w Grand Prix Krakowa 

w Biegach Przełajowych na dystan-
sie 3000 m;

• I miejsce w Mistrzostwach Woje-
wództwa Małopolskiego w Bie-
gach Przełajowych na dystansie 
2000 m;

• I miejsce w biegu o Puchar Prezy-
denta Miasta Sucha Beskidzka na 
dystansie 1500 m na stadionie;

• III miejsce w Mistrzostwach Polski 
w Olszynie na dystansie 3000 m.

W niedzielę 16 czerwca nad Du-
najcem w Łącku miał miejsce Piknik 
Rodzinny pod nazwą „Powitanie lata”. 
Imprezę otworzył Wójt Gminy Łąc-
ko Jan Dziedzina, a chwilę później na 
scenie zaprezentował się zespół „Małe 
Łącko” pod kierownictwem Pani Marii 
Gorczowskiej. Następnie rozpoczęła się 

część sportowa pikniku, podczas któ-
rej odbyły się biegi ścieżkami biegowo 
– rowerowymi w 9 kategoriach wieko-
wych, w których łącznie wystartowało 
193 zawodników. 

Po dekoracji zwycięzców sceną za-
władnął Teatr Nowy z Nowego Sącza, 
który zaprezentował swój program 

artystyczny ze skeczem p.n. „Przez żo-
łądek do serca”. W przerwach między 
występami odbywała się loteria fan-
towa, podczas której można było wy-
grać atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez liczna grupę sponsorów, a na 
placu przy wiatach mieściły się stoiska 
wszystkich jednostek organizacyjnych 
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Uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych uczniów

XI Nocne Zawody Strażackie

gminy, przy których uczestnicy pikniku 
mogli uzyskać informacje na temat re-
alizowanych projektów i innych spraw 
bieżących. 

Całą imprezę prowadził Pan Artur 
Kotas – na co dzień Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łącku. Pomimo 
załamania pogody impreza cieszyła się 
dużą frekwencja mieszkańców i przy-
jezdnych gości. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za liczny udział i wspólne 
świętowanie „powitania lata”.

Lista zwycięzców oraz relacja z bie-
gów znajduje się na stronie 39.

24 czerwca 2019 r. w Hali Wido-
wiskowo – Sportowej w Łącku odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród dla 117 
uczniów z terenu Gminy Łącko. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się: Prze-
wodnicząca Rady Gminy Łącko Berna-
detta Wąchała-Gawełek, Sekretarz Gmi-

ny Wojciech Jamro, Radni Gminy Łącko, 
Prezes ZNP Agnieszka Ciuła, Amelia 
i Rafał Skąpscy, Dyrektorzy szkół oraz 
wyróżnieni Uczniowie i ich Rodzice.

Wydarzenie prowadzili Wójt Gminy 
Łącko Jan Dziedzina i Dyrektor Samo-
rządowego Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Łącko Lucyna Citak, a uświetni-
li je uczestnicy Małopolskiej Akademii 
Talentów.

Uczniowie, którzy w minionym 
roku szkolnym osiągnęli średnią ocen 
równą 5,00 i wyższą oraz odznaczali się 
wybitnymi osiągnięciami otrzymali dy-
plomy i nagrody książkowe.

Po raz drugi została także przyzna-
na nagroda im. Antoniego Skąpskie-
go ufundowana przez Amelię i Rafała 
Skąpskich. Nagroda ta trafiła do Klau-

22 czerwca 2019 r. jednostka OSP 
w Zagorzynie skorzystała z zaproszenia 
organizatorów i uczestniczyła drużyną 
męską i żeńską w XI Nocnych Zawodach 
Strażackich organizowanych przez OSP 
Bolesław (woj. śląskie pow. raciborski). 
Zawody cieszyły się dużym zaintereso-
waniem ponieważ odbyło się 76 startów 
rozgrywanych w dwóch kategoriach: roz-
winiecie bojowe na motopompie Tohatsu 
oraz na własnej motopompie PO-5. 

Strat zawodów o godz. 21:30 roz-
począł się od pokazu sztucznych ogni, 
a zakończenie wraz z podsumowaniem 
zmagań zawodników odbyło się o godz. 

3:00. Zwycięscy mogli liczyć na puchar 
oraz nagrodę pieniężną. Poziom orga-
nizacji zawodów jak i również umiejęt-
ności drużyn startujących był bardzo 
wysoki. 

Celem zawodów była rywalizacja 
oraz dobra zabawa – druhowie z Za-
gorzyna potwierdzają, że cel został 
osiągnięty w 100 %. Jednostka OSP 
Zagorzyn zdobyła następujące miejsca 
w poszczególnych kategoriach:

PO-5:
kobiety – II miejsce.
mężczyźni – V miejsce. Fo

t.:
 Z

. T
ur

ek

dii Jawor z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Łącku.

Wszystkim uczniom serdecznie 
gratulujemy znakomitych wyników 
w nauce i sporcie, które świadczą 
nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pra-
cy, ale również o dużej dojrzałości 
i odpowiedzialności. Mamy nadzie-
ję, że otrzymane wyróżnienie będzie 
motywacją do dalszego rozwoju oraz 
doskonalenia wiedzy i umiejętności. 
Stanie się także impulsem do jeszcze 
większej pracy oraz umocni w dąże-
niu do realizacji własnych marzeń 
i aspiracji. Niech nauka będzie nie 
tylko formą spełniania ambicji, ale 
przede wszystkim życiową przygodą, 
dającą wiele zadowolenia i wyznacza-
jącą cel.

Tohatsu:
kobiety – X miejsce.
mężczyźni – VIII miejsce.
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Odkryj Beskid Wyspowy 2019 Modyń /1029 m/
Słoneczna pogoda towarzyszyła 

uczestnikom tegorocznego marszu na 
jeden z najwyższych szczytów Beskidu 
Wyspowego, czyli Modyń – tzw. Górę 
Zakochanych – o wys. 1029 m n.p.m. 
Turyści mieli do wyboru kilka tras. Wę-
drówka grupą zorganizowaną ruszyła 
na szczyt szlakiem zielonym z Ostrej 
o godz. 8:00. Grupę zorganizowaną 
prowadziła Pani Maria Pierzga – prze-
wodnik PTTK.

Na szczycie zebranych uczestni-
ków powitał Wójt Gminy Łącko Jan 
Dziedzina.

O godzinie 11:00 odbyła się Msza 
Św. odprawiona przez ks. Marka Ru-
cińskiego neoprezbitera pochodzącego 
z Woli Piskuliny. Oprawę wokalno-
-muzyczną i koncert dla uczestników 
zapewniła parafialna orkiestra dęta 
i schola parafialna pod kierownictwem 
Jana Rucińskiego, organisty z parafii 
Wola Piskulinia.

Po Mszy Św. odbyły się liczne kon-
kursy dla wszystkich uczestników, 
a oto ich wyniki:

• NAJMŁODSZY UCZESTNIK: Ha-
nia Turek /4 miesiące/, Wola Ko-
snowa, 

• NAJSTARSZY UCZESTNIK: Lu-
dwik Suś /79 lat/ Mszana Dolna.

• UCZESTNIK Z NAJDALSZEGO 
ZAKĄTKA:
– POLSKI: Sebastian Litwa, 

Zgierz k. Łodzi,
– ŚWIATA: Marian Cieślik, Mo-

unt Prospect, st. Illinois, USA.

KONKURS WIEDZY O BESKIDZIE 
WYSPOWYM i GMINIE ŁĄCKO:
• I m. Maria Bieniek, Zbludza,
• II m. Weronika Jonik, Laskowa,
• III m. Patryk Smoroński, Kraków.

RODZINNE ODKRYWANIE: Rodzina 
Joników z Laskowej i Krakowa.

NAJMILSZA: Beata Domek, Zagorzyn, 
NAJMILSZY: Władysław Hanusiak, 

Jordanów.

Poczęstunek dla turystów sponso-
rowany przez Wójta Jana Dziedzinę 
przygotowało Koło Gospodyń Wiej-

skich z Woli Kosnowej pod kierow-
nictwem przewodniczącej Grażyny 
Zasadniej. Pomoc techniczna, trans-
port, zabezpieczenie medyczne: prezes 
Paweł Janeczek, naczelnik Władysław 
Klag, Artur i Dominik Wąchała – ra-
townicy OSP Wola Kosnowa, radni RG 
Łącko Małgorzata Kozik, Jan Mąka, 
Daniel Dąbrowski.

Wydarzenie zostało dofinansowane 
przez Województwo Małopolskie w ra-
mach konkursu „Małopolska Gościnna 
2019”.

50 ROCZNICA ŚMIERCI TADEUSZA MORYTO
27.04. obchodziliśmy uroczyście 50 

rocznicę śmierci Tadeusza Moryto – 
dyrygenta chóru „Zew gór”, założyciela 
Orkiestry Dętej i Ogniska Muzycznego 
w Łącku. W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele rodziny Morytów 
z Łącka i Słupca, chórzyści współcześni 
oraz ci, którzy śpiewali za czasów Ta-
deusza Moryty, Orkiestra Dęta, liczne 
delegacje, przedstawiciele samorządu 
łąckiego oraz mieszkańcy ziemi łąckiej. 
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Uroczystości rozpoczęły się od prze-
marszu na cmentarz, gdzie na rodzin-
nym grobowcu Morytów zostały złożo-
ne kwiaty. Następnie w łąckim kościele 
rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod 
przewodnictwem łąckiego proboszcza 
ks. prałata Jacka Miszczaka, a w opra-
wie Chóru „Zew gór” i Orkiestry Dętej. 

Po jej zakończeniu wszyscy uczest-
nicy udali się pod dom katechetyczny, 
gdzie córka Tadeusza, Cecylia Biernac-
ka, dokonała odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy. 

Następnie w sali teatralnej odbył się 
spektakl pt. „Muzyką i pieśnią żyłeś ra-
zem z nami... – Tadeusz Moryto (1914-
1969)” w wykonaniu Grupy Teatralnej 
„Berecik” i Chóru Parafialnego „Zew 
gór”. Publiczność niezwykle żywioło-
wo reagowała na poszczególne sceny, 
a owacje na stojąco na zakończenie 
były dla aktorów największą nagrodą. 
Po spektaklu był czas na podziękowa-
nia dla chórzystów seniorów, a także na 
spotkanie i rozmowy przy poczęstunku. 

Impreza została dofinansowana 
z budżetu Gminy Łącko, a zorganizo-
wana przez stowarzyszenie Amatorski 
Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Łącku i Parafię 
pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku.

(b.g.) 
zdj. Łukasz Setlak

Amatorski teatr  
pełen  

profesjonalizmu 

Muzyką i pieśnią  
żyłeś razem z nami  

Tadeusz Moryto  
1914 – 1969

Nie od dziś wiadomo, że niemal 
każdy z nas ma skłonność do przeglą-
dania starych fotografii, i słuchania 
opowieści najbliższych o czasach, któ-
rych nie pamięta lub takich w których 
go nie było. Opowieści te sprawiają, 
że zaczynamy doceniać nasze nazwi-
sko i pochodzenie – to one nadają mu 
tożsamość. Każde zaś nazwisko niesie 
za sobą historię, którą i my piszemy 
dla przyszłych pokoleń. Zjawisko toż-

samości możemy jednak odnieść nie 
tylko do jednostek ale i całych spo-
łeczności – np. lokalnej. Spoglądając 
więc w przeszłość naszych okolic, nie 
sposób przeoczyć ponadprzeciętnych 
postaci i ich nazwisk, dzięki którym 
Łącka kultura mogła nie tylko się roz-
wijać ale i rozprzestrzeniać, wędrując 
wraz z jej przedstawicielami w najdal-
sze zakątki świata. 

Scenarzyści podążyli tropem ta-
kiej postaci – Tadeusza Moryto. Tak 
oto naszym oczom ukazała się sztuka 
o której dziś piszę. Grupa teatralna Be-
recik pod przewodnictwem pani Ber-
nadetty Wąchała-Gawełek jak i Chór 
parafialny Zew Gór, pod batutą Mar-
cina Wnęka, postanowiły połączyć siły 
aby opowiedzieć historię ważną dla lo-
kalnej społeczności – zapewne po czę-
ści znaną, lecz nie usystematyzowaną. 
Po sukcesie w Posiadach Teatralnych 
na Orawie, artyści przedstawili sztukę 
szerszemu gronu odbiorców. 

Warto w tym momencie zauważyć 
jak ciekawym wydarzeniem był wieczór 
premiery spektaklu Muzyką i pieśnią 
żyłeś razem z nami Tadeusz Moryto 
1914 – 1969. Na sali spotkać można 
było przedstawicieli wielu pokoleń. Dla 
niektórych była to podróż do swojej 
młodości, którą teraz mogli oglądać na 
deskach amatorskiego teatru. Kolejno 
ich dzieci, mogły na własne oczy obej-
rzeć historie, zapewne niejednokrotnie 
opowiadane przy rodzinnych spotka-
niach, czy też przeglądaniu fotografii. 
Najmłodsi zaś, pierwszy raz zetknęli 
się z postacią wielkiego – przynajmniej 
na skalę lokalną – człowieka jakim był 
niewątpliwie Tadeusz Moryto. 

Ambicje twórców były wielkie. Czy 
spełnione? Myślę, że jak na poziom 
możliwości sali katechetycznej w któ-
rej to miała miejsce premiera, zostały 
one zrealizowane powyżej oczekiwań 
publiczności. Oczywiście historia po-
kazana w spektaklu – co też zaznaczyła 
sama reżyserka, różni się kilkoma wy-
darzeniami i ich kształtem w stosunku 
do prawdy historycznej, jednak aby 
zachować ciągłość fabularną oraz zbu-
dować konkretną atmosferę, zabiegi te 
były konieczne – a i nie dające się we 
znaki. Każdy przyzna, że opowiedzieć 
o życiu tak zasłużonego człowieka w 40 
minut nikt nie jest w stanie. Uproszcze-
nia były – owszem – jednak zrobione 
z wyczuciem. 

Przede wszystkim na uwagę zasłu-
guje kreacja głównego bohatera, w któ-
rego rolę wcielił się Marcin Wnęk. Wy-
czucie postaci jakim wykazał się młody 
dyrygent chóru parafialnego, godne jest 
wszelkich pochwał i zachwytów – jaki-
mi zresztą po spektaklu został słusznie 
obdarowany przez widzów. Wszedł on 
w buty Moryty jak mało kto by potrafił 
i z niebywałą naturalnością odgrywał 
poszczególne rozdziały z jego życia. 
Ciężko wymieniać wszystkich aktorów 
osobno tak więc napiszę o członkach 
chóru i Berecika jako grupie. Podopiecz-
ni pana Wnęka, spisali się wyśmienicie 
– i idąc za swoim dyrygentem wcielali 
się kolejno w postaci swoich poprzedni-
ków – chórzystów, przeważnie bez okre-
ślonych nazwisk. Wydaje mi się jednak, 
że ci, którzy pamiętają tamte wydarze-
nia spokojnie mogli w każdej z kreacji 
znaleźć cząstkę siebie. Aktorzy Berecika 
również spisali się wyśmienicie. Na tę 
grupę składają się przedstawiciele kilku 
pokoleń, dla których teatr jest przygo-
dą, – czego przykład dali już wielokrot-
nie w poprzednich wystąpieniach, a co 
widać było i tym razem. Wydarzenie to 
było szczególne ponieważ brali w nim 
udział członkowie pierwszego składu 
grupy teatralnej – niektórzy wraz ze 
swoimi dziećmi. Jednocześnie w tym 
miejscu warto zaznaczyć, że niektórzy 
z odtwórców rol mieli szansę przeżyć 
jedno z najciekawszych aktorskich do-
świadczeń, jakim jest możliwość pozna-
nia postaci, którą się gra. Osoby te, były 
obecne na sali i obserwowały grę mło-
dych artystów. 

Magia sztuki opiera się głównie na 
tym, że jest „nasza”. Jako dzieło teatral-
ne kompletna – stara się nie pomijać 
najważniejszych wydarzeń z życia Ta-
deusza Moryty – wystawiona więc poza 
granicami Łącka, spełni wspaniale zało-
żenia dzieła biograficznego – przybliża-
jącego postać odbiorcy. Jednak sztuka 
sama w sobie nabiera kolorytu właśnie, 
gdy oglądają ją ludzie związani emo-
cjonalnie w jakiś sposób z tym terenem 
i postaciami. Scenarzyści nie próżno-
wali i wpletli w fabułę wiele smaczków 
– możliwych do wychwycenia tylko 
przez osoby znające po części tę historię 
i jej bohaterów. Takich zaskoczeń było 
wiele, a każde z nich wywoływały na wi-
downi, szczery uśmiech, przepełniony 
nie tylko fascynacją widowiskiem ale 
oczekiwaniem – bo trzeba przyznać, że 
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w tej opowieści można się zatracić, i po-
czuć jak świadek wydarzeń o których 
traktuje. Nie można też pominąć jej 
walorów komediowych. Czymże byłaby 
jednak opowieść o człowieku muzyki 
gdyby nie muzyka. Byliśmy świadkami 
narodzin pieśni, które dziś, staraniami 
chóru uświetniają niejedną lokalną uro-
czystość. Widzieć mogliśmy jak Moryto 
przesłuchuje ludzi chętnych do współ-
pracy i wygrywa melodie w swoim do-
mowym zaciszu. Widzowie obserwowali 
wydarzenia z życia rodzinnego twórcy, 

aż w końcu budowy ogniska muzycz-
nego, a to wszystko w 40 minut, które 
przeminęły zbyt szybko. 

O sukcesie widowiska świadczą 
długie oklaski, szczere uśmiechy i łzy 
wzruszenia, które wywołała autentycz-
na i piękna historia o człowieku, który 
swoja pracą sprawił, że potencjał jaki 
krył się z dziada pradziada w mieszkań-
cach Łącka i okolicznych miejscowości 
znalazł swoje ujście w nauce, która za-
owocowała. Dziś Łącko, słynie nie tyl-
ko ze swoich sadów ale uważane jest 

za miejsce w którym żyją ludzie o nie-
przeciętnych zdolnościach muzycznych. 
Kultywowana z zamiłowaniem przez 
kolejne pokolenia tradycja jest żywa – 
a to wszystko dzięki jednemu człowie-
kowi, którego praca była kamieniem 
węgielnym w jej zachowaniu. Bez Mo-
ryty dziś nie moglibyśmy oglądać sztuki 
grupy teatralnej działającej właśnie przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i słuchać 
wzruszających kompozycji chóralnych 
takich jak Kalina. 

Kamil Korona

WESELE GÓRALI ŁĄCKICH  
W SĄDECKIM SKANSENIE

1 maja w Sądeckim Parku Etnogra-
ficznym odbyła się inscenizacja pt. We-
sele Górali Łąckich. Projekt ten obej-
mował kilka wydarzeń.

Już od godz. 10.00 w różnych 
miejscach odbywały się pokazy 
i warsztaty. Przygotowanie różdż-
ki weselnej pokazywała Magdalena 
Leszko, wyszywanie koszuli ślubnej 
pana młodego, a także łąckich gor-
setów prowadziła Maria Janiczak, 
pokaz pędzenia łąckiej śliwowicy pre-
zentował tadeusz Madziar, zaś wyrób 

serków oraz degustację potraw regio-
nalnych zorganizowały panie z KGW 
w Zagorzynie.

O godz. 13.30 w stodole w Obidzy 
dzieci i młodzież z Grupy Teatralnej 
„Berecik” przedstawiły spektakl wg 
scenariusza Marii Kownackiej „O Bi-
dzie i złotych jabłkach”, zaś od 14.00 na 
scenie Zespół Regionalny "Górale Łąc-
cy" zaprezentował Wesele Łąckie.

Wydarzeniu temu towarzyszy-
ły prawdziwe tłumy zwiedzających 
i oglądających występy, bowiem pięk-

na pogoda zachęcała do odwiedzenia 
skansenu.

(b.g.)
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22 MIĘDZYNARODOWA GALA  
ORKIESTR DĘTYCH W BYCHAWIE

GMINNY DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY

9 czerwca w Bychawie odbyła się 22 Międzynarodowa 
Gala Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Udział w nim 
wzięła jako gość specjalny Orkiestra Dęta im. Tade-

usza Moryto z Łącka. Widzom zaprezentowały się również 
orkiestry z Bychawy, Głuska, Obroszyna (Ukraina), Po-
niatowej i Dubna (Ukraina) oraz Niedrzwicy Kościelnej, 
Strzyżewic i Motycza.

Łąccy muzycy swoją grą włączyli się w oprawę uroczystej 
Mszy św., następnie wzięli udział w przemarszu. Zwieńcze-

niem był koncert na scenie przyszkolnego amfiteatru z nie-
zwykle urozmaiconym repertuarem.

Na ręce kapelmistrza Stanisława Strączka okoliczno-
ściowy puchar i dyplom za udział w Gali przekazali starosta 
lubelski Zdzisław Antoń, burmistrz Bychawy Janusz Urban 
i dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego 
w Bychawie Henryk Dudziak. 

(b.g.) 
zdj. www.bychawa.pl i archiwum GOK

15 czerwca w Remizie OSP w Łąc-
ku odbył się Gminny Dzień Działacza 
Kultury. Już tradycyjnie spotkali się 
ludzie związani z szeroko pojętą branżą 
kulturalną, przedstawiciele samorządu 
oraz sponsorzy wspierający organizację 
największych imprez w regionie.

Impreza była okazją do wręczenia 
podziękowań dla wszystkich osób za-

angażowanych w działalność kultu-
ralną naszej gminy. Znaleźli się wśród 
nich twórcy, kierownicy zespołów, ka-
pel, orkiestry i chóru działających na 
naszym terenie oraz wszyscy, dzięki 
którym kultura ludowa wciąż żyje.

Podczas uroczystości padło wiele 
ciepłych słów skierowanych do tych, 
którzy na co dzień działają na rzecz roz-
woju twórczości artystycznej, przygo-
towują różne wydarzenia, czy promują 
szeroko rozumianą kulturę.

Wydarzenie poprzedził koncert 
w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Łącku.

Impreza została zorganizowana 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łąc-
ku i stowarzyszenie Amatorski Ruch 
Artystyczny Ziemi Łąckiej przy wspar-
ciu finansowym gminy Łącko.

 (b.g.)

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko  13



I ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH  
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ŁĄCKO

I PO WAKACJACH…

W dniu 30 czerwca odbył się 
I Zlot Pojazdów Zabytkowych 
pod patronatem Wójta Gmi-

ny Łącko Jana Dziedziny. W wydarze-
niu tym zaprezentowanych zostało bli-
sko 100 pojazdów.

Prawdziwe tłumy odwiedziły łąc-
ki Rynek w to niedzielne popołudnie. 
Była to doskonała okazja, aby podzi-
wiać piękne zabytki, które poruszają 
się po naszych drogach, zarówno jedno 
– jak i dwuślady, jak również porozma-
wiać z ich właścicielami.

Na najmłodszych czekały dodat-
kowe atrakcje: specjalne animacje, 

konkursy z nagrodami, balonowe zoo 
i wielkie bańki mydlane.

Publiczność dokonała wyboru swo-
ich faworytów w obu kategoriach po-
jazdów. Nagrodzona również została 
najmłodsza uczestniczka zlotu oraz ci, 
którzy przybyli z najbardziej odległego 
zakątka.

Całość pokazu zakończył przejazd 
paradny ulicą Strażacką na parking 
koło hali widowiskowo-sportowej, 
a potem wszyscy uczestnicy spotkali 
się na poczęstunku w Amfiteatrze na 
Jeżowej.

 (b.g.)

Wakacje dobiegły końca. Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Łącku 
zadbał o urozmaiconą ofertę 

dla najmłodszych, jak i trochę star-
szych. Wakacyjny czas rozpoczęliśmy 
od I Zlotu Pojazdów Zabytkowych pod 

patronatem Wójta Gminy Łącko, który 
cieszył się ogromną popularnością. 

Dla najmłodszych odbył się spek-
takl pt. „Maleńkie Królestwo Królew-
ny Aurelki” w wykonaniu Teatru Fi-
gur z Krakowa. Po spektaklu odbyły 

się warsztaty teatralne dla wszystkich 
uczestników. Spektakl był realizowany 
w ramach projektu "Mały Wielki Te-
atr". Dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. Ta niezwykle piękna opowieść 
przypadła najmłodszym do gustu, po-
zwoliła również na poznanie teatru od 
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środka, a także sprawdzeniu 
swoich umiejętności. 

Tradycją stały się również 
liczne wycieczki organizowa-
ne w okresie wakacyjnym. 
Gromadziły one wielu chęt-
nych chcących dobrze się 
bawić i poznać nowe miej-
sca. Udało nam się odwiedzić 
m.in. Rabkoland, Labiland, 
Ogrody Sensoryczne i Bi-
blijne w Muszynie, ścieżkę 
przyrodniczą w Rdziostowie, 
a także obejrzeć ciekawe fil-
my w kinie. Dzieci uczestni-
czyły również w warsztatach 
plastycznych – malowanie na 
szkle, plener malarski, wy-

konywanie kwiatów z bibuły 
– prowadzone przez p. Mag-
dalenę Leszko, czy też ozda-
bianie toreb lnianych w MCK 
Sokół w Nowym Sączu. 

W dniu 4 sierpnia na łąc-
kim Rynku odbył się spektakl 
pt. "Kamienny" w wykona-
niu Krakowskiego Teatru 
Ulicznego "Scena Kalejdo-
skop". Była to piękna historia 
o człowieku i miłości oparta 
na bieszczadzkich legendach 
i opowieściach. Wieczorny 
klimat, a także niezwykłość 
gry aktorskiej, strojów i mu-
zyki sprawiły, że tak dzieci jak 
i dorośli oglądali ten spektakl 

z wielkim zaciekawieniem.
Niedzielne popołudnie 11 

sierpnia upłynęło w Łącku 
pod znakiem doskonałej za-
bawy. Stało się to w trakcie 
Festynu Rodzinnego w stylu 
Dzikiego Zachodu na łąckim 
Rynku. Piękna pogoda sprzy-
jała doskonałej zabawie. Na 
wszystkich przybyłych cze-
kało mnóstwo atrakcji: były 
konkursy, wspólne tańce 
i zabawy, tatuaże wodne i ba-
lonowe zoo. Impreza została 
zorganizowana przy wsparciu 
finansowym Gminy Łącko 
w ramach Akcji Profilaktycz-
nej „Żyj radośnie”.

Gminny Ośrodek Kultury 
wspierał również organizację 
innych wydarzeń na terenie 
naszej gminy takich jak: Piknik 
Rodzinny na Szczereżu, Festyn 
Rodzinny w Brzynie, występ 
zespołu „Kiyrpecki” i „Zo-
rachka” z Białorusi biorących 
udział w Święcie Dzieci Gór 
w Nowym Sączu, a także orga-
nizacja stoiska na tym wyda-
rzeniu, uroczystości na Górze 
Zyndrama w dniu 15 sierpnia, 
3. Watrę Archeologiczną i Ju-
bileusz 130-lecia OSP w Łącku.
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OGNISKO MUZYCZNE JAKO PRZEDSIONEK 
EDUKACJI MUZYCZNEJ

Przed nami nowy rok szkolny. Już niebawem rozpocznie 
się nauka we wszystkich szkołach – również w Ogni-
skach Muzycznych, które jak napisałem w tytule są 

autentycznym i bardzo ważnym przedsionkiem edukacji 
muzycznej, wstępem do muzycznych karier, miejscem gdzie 
prowadzona jest żmudna praca u podstaw, gdzie wyławiane 
są muzyczne perełki, gdzie dzieci i młodzież rozwijają swoje 
muzyczne talenty.

Nie inaczej jest też i w naszym Ognisku Muzycznym, któ-
re co roku prowadzi podstawową edukację muzyczną z gru-
pą ponad 70 osób w różnym wieku. Przeważnie są to dzieci 
powyżej 7 roku życia, ale zdarzają się też osoby dorosłe pra-
gnące nauczyć się gry na wybranym instrumencie. Z długo-
letniej mojej obserwacji wynika, że rodzice którzy uczestni-
czą w lekcjach czy to teorii czy gry na instrumencie siłą faktu 
przyswajają sobie muzyczne tajniki. Spora część rodziców 
przywozi dzieci na zajęcia z sąsiednich miejscowości i gmin, 
tak więc czekając na swoje pociechy ma okazję być i wspólnie 
uczyć się. Wymiar więc jest podwójny ponieważ korzystają 
nie tylko same dzieci ale również ich rodzice, a to z kolei 
jest bardzo pomocne wówczas gdy dzieci ćwiczą w domach 
na instrumentach lub uczą się zagadnień z teorii muzyki bo 
zawsze w razie wątpliwości rodzice są bardzo pomocni. Po-
wstaje muzyczna więź między dziećmi i rodzicami, a muzyka 
autentycznie łączy pokolenia. 

W tym roku wypadają dwie okrągłe rocznice związane 
z naszym Ogniskiem, a mianowicie 50 rocznica śmierci za-
łożyciela Ogniska Muzycznego i orkiestry dętej – Tadeusza 
Moryto, jak również 60 rocznica istnienia Ogniska Muzycz-
nego, przez którego progi przez minione lata przewinęły 
się setki ludzi. Kiedy nie tak dawno w Łącku rozpoczynała 
działalność Szkoła muzyczna I stopnia pojawiały się głosy, że 
Ognisko zniknie z mapy muzycznej naszego regionu ponie-
waż szkoła przejmie wszystkie dzieci. Nic bardziej mylnego 
bo oto okazało się, że obie placówki funkcjonują znakomicie, 
a do tego Ognisko jako element muzycznego startu jest wstę-
pem do poszerzenia wiedzy właśnie w Szkole muzycznej i co 
roku spora grupa osób z Ogniska Muzycznego, podejmuje 
dalszą naukę w tejże szkole. Mało tego okazuje się, że region 
głęboko zakorzeniony w tradycji, kulturze więc także muzy-
ce jest tak bardzo nią nasączony, że chętnych jest więcej niż 
pozwalają możliwości toteż istnieje na pewno konieczność 
rozbudowy zaplecza do edukacji muzycznej. 

Wszystko zaczęło się 60 lat wcześniej, kiedy to istnieją-
ca wówczas od 10 lat Orkiestra dęta potrzebowała nowych 
muzyków tak aby móc się dalej rozwijać i powiększać stan 
osobowy. 

Po zdobyciu przez Orkiestrę Dętą I miejsca w elimina-
cjach powiatowych i osiągnięciach w pracy z chórem, wła-
dze Wydziału Kultury Prezydium PRN I WRN dostrzegły 
w osobie dyrygenta Tadeusza Moryto, dobrego organizatora 
i promotora muzyki. Zaproponowano mu zorganizowanie 
Ogniska Muzycznego w Łącku. Bardzo poważnym proble-
mem był brak lokalu gdzie mogłoby Ognisko funkcjonować 
toteż dzięki staraniom Moryty na ten cel przeznaczono sta-
ry budynek po mini elektrowni z myślą o rozbudowie. Gros 
prac związanych z gromadzeniem materiałów budowlanych 
oraz samą budową obiektu wykonywali w czynie społecznym 
sami ówcześni członkowie Orkiestry oraz inni społeczni-
cy, a że czasy były bardzo trudne i inne to też wszystko co 
związane z budową stanowiło wyzwanie i wymagało bardzo 
dużego wysiłku oraz nakładu pracy. Kiedy żył mój tata, ale 

również inni ludzie pamiętający tamte czasy opowiadali 
o różnych trudnościach, które trzeba było pokonywać na co 
dzień, aby budowa mogła trwać. Pan Moryto był człowie-
kiem bardzo energicznym i zafascynowanym swoim dziełem, 
toteż pukał do wszystkich możliwych dostępnych drzwi pro-
sząc o wsparcie tak materiałowe jak i ludzkie. Taki epizod, 
który utkwił w mojej pamięci właśnie opowiadany przez mo-
jego tatę, a mianowicie wyprawa po materiały budowlane: 
do Szaflar po wapno oraz do Skawiny po pustaki. 

Bardzo wczesnym rankiem tuż po godzinie 3:00 pod ko-
niec marca kiedy mróz jeszcze trzymał mocno, grupa ochot-
ników, wśród nich mój tata, spotkała się w rynku pod Studnią 
Św. Floriana oczekując na przyjazd 4 ciągników z tutejszej 
Spółdzielni Kółek Rolniczych. Kiedy już wszyscy zajęli miej-
sca na przyczepach, na których ustawiono drewniane ławki 
otuleni w ciepłe ubrania, czapki baranice, filcowe buty ruszyli 
w podróż po wspomniane materiały budowlane. Sprzęt jakim 
wówczas dysponowała Spółdzielnia był bardzo mocno eksplo-
atowany, toteż w okolicach Lubomierza w jednym z ciągników 
wystąpiła usterka w instalacji paliwowej, więc kierowca zmu-
szony był zjechać na pobocze w środku lasu i zabrać się za usu-
wanie tejże usterki, gdyż nie istniało coś takiego, jak mobilny 
serwis. Przy rozpalonym szybko ognisku ogrzewali się wszy-
scy, a zwłaszcza kierowca, który marzł niemiłosiernie ponie-
waż bardzo małe elementy i podzespoły musiał reperować bez 
rękawic. Po prawie dwóch godzinach udało się wreszcie usu-
nąć usterkę i ruszyć w dalszą drogę, a cała operacja zakończyła 
się w późnych godzinach wieczornych, kiedy wszyscy bardzo 
zmęczeni ale, jak opowiadał tata, bardzo szczęśliwi wrócili 
do domów w poczuciu dobrze spełnionego zadania. Te i inne 
epizody uświadamiają mi jak wielkie zaangażowanie i samo-
zaparcie było w tych ludziach aby powstał na ówczesne czasy 
nowoczesny obiekt, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego, 
a przez te wszystkie minione lata służył przeróżnym wydarze-
niom między innymi jako miejsce do nauki Zasadniczej Szko-
le Rolniczej, przez jakiś czas funkcjonowało Biuro pośrednic-
twa pracy, jako miejsce dyskotek dla młodzieży czy projekcji 
filmów kina objazdowego i innych przeróżnych przedsięwzięć. 
Przy okazji różnych spotkań z żyjącymi jeszcze ludźmi pamie-
tającymi ten okres często mówią oni: gdyby te ściany umiały 
mówić opowiedziałyby zapewne nie jedną historię, której były 
świadkami, a które to historie mogłyby posłużyć do napisania 
obszernej książki. 
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Kiedy ukończono budowę zniknął wreszcie problem 
z miejscem, gdzie mogłaby ćwiczyć orkiestra ponieważ oprócz 
małych salek do zajęć z instrumentami powstała na tam-
ten czas obszerna piękna sala prób, w której orkiestra miała 
znakomite warunki, skończyły się problemy z ogrzewaniem, 
oświetleniem, powstał węzeł sanitarny, magazynek na instru-
menty oraz biuro dla kierownika Ogniska. Wydarzenie to było 
szeroko komentowane i opisywane w prasie nie tylko lokalnej, 
ale również krajowej. Na tyle na ile pozwalały środki finanso-
we, wyposażono Ognisko w instrumenty przeważnie były to 
jednak instrumenty stare, które wycofano z orkiestry więc gdy 
przypomnę sobie pierwszą w życiu trąbkę, którą wypożyczy-
łem z Ogniska to zawsze zastanawiam się czy dzisiejsi mło-
dzi adepci chcieliby na niej grać, ale tak moi koledzy jak i ja 
graliśmy i bardzo się cieszyliśmy, że mamy instrument. Aby 
było jakoś wygodniej tę trąbkę nosić moja Mama uszyła mi 
coś co miało zastępować futerał, a mianowicie worek z dermy 
ze sznurkiem do zawiązywania, aby trąbka z niego nie wypa-
dła. Kiedy wspominam początki mojej muzycznej przygody 
to nie mogło być inaczej tylko jak to w wielu podobnych sy-
tuacjach bywało, takiego muzycznego bakcyla zaszczepił mi 
Tato ponieważ często po występach naszej orkiestry, w której 
grał przynosił do domu najpierw puzon, a potem sakshorn 
tenorowy wiec próbowałem swoich sił z różnym skutkiem 
aż w końcu rozpocząłem naukę w Ognisku Muzycznym. Mój 
nauczyciel Pan Stanisław Wąchała przynosił na zajęcia swoją 
piękną błyszczącą trąbkę skrzydłówkę, a my wszyscy ucznio-
wie trębacze siadaliśmy na ławce pod ścianą i podchodziliśmy 
na przemian grając a raczej próbując grać – taka lekcja trwała 
do późnych godzin wieczornych i potem w ciemnościach każ-
dy wracał do domu oczywiście na piechotę – do Zagorzyna, do 
Kiczni, do Woli Piskulinej, Kosnowej na Krakowską, Wolaki 
itd., bez względu na porę roku i pogodę. 

Taka konkluzja nasuwa mi się kiedy sięgam pamięcią do 
tamtych lat. Było trudno o dobre instrumenty, zresztą o jakie-
kolwiek instrumenty, ale pomimo tego nasze pokolenie tak 
bardzo chciało grać i grało na czym kto mógł, był taki ogromny 
duch oraz wewnętrzne pragnienie, aby zagrać w kapeli szkolnej 
Pana Franczyka, w Orkiestrze dętej, czy w zespole weselnym.

Ognisko Muzyczne to oczywiście ludzie z wielkim sercem 
i zaangażowaniem w tę pracę u podstaw, pozwolę sobie więc 
wymienić tych, którzy byli kiedyś kadrą Ogniska Muzyczne-
go oraz tych, którzy kontynuują to dzieło dzisiaj. 
1.Tadeusz Moryto
2. Kazimierz Nowak
3. Stefan Franczyk
4. Stanisław Wąchała
5. Mieczysław Grabiec
6. Józef Talarczyk
7. Tadeusz Witold Moryto
8. Józef Biernacki
9. Jan Gorczowski
10. Antoni Plechta
11. Wanda Talarczyk
12. Stanisław Wolański 
13. Andrzej Talar
14. Mieczysław Sokołowski
15. Izabela Stanek
16. Marian Mozdyniewicz – kierownik Ogniska 
17. Eugeniusz Piksa – kierownik Ogniska
18. Władysław Michalik
19. Krzysztof Michalik
20. Maria Wąchała – administracja, kroniki 
21. Mirosław Hejmej
22. Monika Rębilas
23. Leszek Moryto

Obecnie w Ognisku zajęcia prowadzą:
1. Agata Pańszczyk

2. Eva Jarosińska
3. Mariusz Gorczowski
4. Piotr Matusiewicz
5. Marek Lipień

Kończąc wierzę, że przyszłe pokolenia nadal będą zasilać 
szeregi naszego Ogniska muzycznego, i że znajdą się niezwy-
kle pracowici, cierpliwi nauczyciele, którzy będą kontynu-
owali to przepiękne dzieło Pana Tadeusza Moryto.

Marek Lipień

„GÓRALE ŁĄCCY” WYRÓŻNIENI 
NA FESTIWALU GÓRALI POLSKICH W ŻYWCU

W dniach 27-30 lipca odbył się 50 
Festiwal Folkloru Górali Polskich. Ze-
spół Regionalny „Górale Łąccy” zapre-
zentował na nim program zatytułowa-
ny „Niesomy ograbek”. 

Ogółem w festiwalu wzięło udział 
27 zespołów, ocenianych przez jury 
w składzie:
Małgorzata Kiereś – etnograf, prze-

wodnicząca komisji 
Magdalena Kroh – etnograf 
Lidia Czechowska – choreograf

Adam Adamowski – choreograf
Czesław Węglarz – muzyk, folklorysta
Jan Karpiel-Bułecka – muzyk, folklo-

rysta
Bogdan Matusik – muzyk, folklorysta
Kazimiera Koim – sekretarz komisji

„Górale Łąccy” pod kierunkiem Łu-
kasza Uklei, za swój występ otrzymali 
regulaminowe wyróżnienie, a jury do-
ceniło tradycyjne tańce Górali Łąckich.

W ramach Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej zespół wystąpił w Makowie 
Podhalańskim.

W trakcie 50. Jubileuszowego Fe-
stiwalu Górali Polskich w Żywcu nasz 
zespół został wyróżniony dyplomem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego za szczególne zasługi w upo-
wszechnianiu kultury ludowej. 

Gratulujemy!
 (b.g.)
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CO ROBIĄ GÓRALE W TWOIM SMARTFONIE?

Dzięki stworzonej przez pasjona-
tów góralskich zwyczajów mo-
bilnej aplikacji „Skarby Górali”, 

każdy może wyruszyć na quest, czyli 
wyprawę śladami tajemnic, zwyczajów 
i historii ludzi gór. Na odkrycie czekają 
m.in. Zawoja, Lipnica Wielka, Piwnicz-
na Zdrój czy Krościenko nad Dunajcem.

„Szlakiem pod Diablakiem, gdzie 
żyłem i mieszkałem, a w góry wpatrzony 
o nich pięknie pisałem”, „Przekroczyw-
szy garbuska, co nurt pod nim szem-
rze, przejdź przez drogę na wprost po 
zebrze”, „Przed Tobą fragment muru, 
który zbliża do przeszłości, a arche-
olodzy próbują ustalić budowniczych 
tożsamości” – to zaledwie kilka frag-
mentów z bogatej biblioteki questów 
dostępnych w aplikacji „Skarby Górali” 
do uruchomienia na Google Play i App 
Store. Quest to gra, w którą można grać 
w dowolnej chwili. Wystarczy uważ-
nie czytać wskazówki i rozwiązywać 
zagadki, by otrzymać końcowe hasło 
prowadzące do skarbu – pamiątkowej 
pieczęci. Do gry wystarczy smartfon 
i obecność w miejscowości, której gó-
ralską historię chcemy poznać.

Już same tytuły questów zachęcają 
do ruszenia na szlak: „My se Łącowio-
ki”, „Wokół orawskiego Wawelu” czy 
„Za barankowymi radkami po Kro-

ścienku”. Każdy z nich poświęcony jest 
konkretnej grupie Górali zamieszkują-
cych Małopolskę. Dzięki smartfonowej 
aplikacji poznać można zwyczaje Góra-
li Babiogórskich, Białych, Nadpopradz-
kich, Pienińskich, Spiskich, Orawskich 
oraz Kliszczaków i Zagórzan.

Co ważne, wszystkie questy powsta-
wały przy współpracy najlepszych w Pol-
sce specjalistów od tego typu wypraw 
z samymi Góralami. „Podczas wielogo-
dzinnych sesji wspólnie planowaliśmy 
trasy i ustalaliśmy, jakie atrakcje warto 
zawrzeć w queście. Górale bardzo zaan-
gażowali się w tworzenie tych wypraw. 
Dzięki temu można odwiedzić miejsca 
czy poznać historie, o których do tej pory 
wiedzieli tylko mieszkańcy tych miej-
scowości” – zaznacza Anna Jarzębska 
z Fundacji Mapa Pasji animatorka pro-
jektu „Skarby Górali”, w ramach którego 
powstała mobilna aplikacja.

I chociaż szansa na poznanie nie-
znanych wcześniej zwyczajów ludzi 
gór jest już sama w sobie atrakcyjna, to 
zalet dostępnych questów jest więcej. 
„To świetny sposób na spędzenie ro-
dzinnego weekendu. Dzieci uwielbiają 
rozwiązywanie naszych zagadek. Quest 
pozwala urozmaicić wyprawę nawet 
w dobrze znane nam miejsce. Okazuje 
się bowiem, że skrywa ono w sobie wie-
le niespodzianek, o których wcześniej 
nie wiedzieliśmy. Wreszcie, rozwią-
zując nasze zadania ma się możliwość 
poznania pasjonujących ludzi. Trasy 
są tak ułożone, aby odwiedzić lokalne 
muzea, twórców ludowych, izby regio-

nalne. Nic nie stoi też na przeszkodzie, 
by poprosić Górala o pomoc w rozwią-
zaniu jakiejś trudnej zagadki. Na pew-
no pomoże” – zachęca Anna Jarzębska.

Questy są wierszowane, co jeszcze 
zwiększa ich atrakcyjność, zwłaszcza 
w oczach najmłodszych. Dla nich mogą 
to być fantastyczne wyprawy po magicz-
nych krainach Orawy, Podbabiogórza 
czy Spisza. Co ważne, nagrodą za rozwią-
zanie dowolnej wyprawy jest skarb, cze-
kający po rozwiązaniu finałowej zagadki: 
skrzynka z pamiątkową pieczęcią.

Wszystkie wyprawy są darmowe. 
Można je pobrać ze strony www.skar-
bygorali.pl w formie ulotki do wydru-
ku lub skorzystać z aplikacji mobil-
nej „Skarby Górali”. Questy zostały 
zrealizowane w ramach projektu pt. 
"Odkrywanie skarbów dziedzictwa po-
łudniowej Małopolski", finansowane-
go z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 
Rozwój instytucji kultury oraz udo-
stępnianie dziedzictwa kulturowego, 
Typ projektu B (dokumentowanie, za-
chowanie i upowszechnianie dziedzic-
twa niematerialnego).

18 Wadomości Łąckie Nr 3/2019



LITERACKI WIECZÓR W KRAKOWIE

OCALIĆ SŁOWO…

12 czerwiec 2019 roku. Wieczór dla 
literatów w Klubie Dziennikarzy „Pod 
Gruszką” przy Bibliotece Kraków. Jak 
napisał Andrzej Walter, dziennikarz 
i pisarz, członek Związku Literatów Pol-
skich, to był „ … wyjątkowy i przemiły 
wieczór poprowadzony przez nieoce-
nioną Danusię Perier –Berską”. Wśród 
osób przybyłych oraz prezentujących 
swoją twórczość wielu znanych i cenio-

nych artystów, na czele z panią Anną 
Pituch-Noworolską, prezesem Krakow-
skiego Oddziału Związku Literatów 
Polskich. Skromny udział także łąc-
kich poetów i wielbicieli poezji: Bronka 
z Obidzy, Jerzego Trzajny, Małgorzaty 
Bieniek, Łukasza Szlósarczyka, Marze-
ny Setlak. Niezapomniane chwile: nowe 
znajomości, ciekawe propozycje i ten 
krakowski unikalny klimat… 

W domu mojej babci centralne 
miejsce wieczorami zajmowa-
ła lampa, i właśnie wokół niej 

gromadzili się wszyscy. Kobiety cero-
wały, haftowały, mężczyźni napra-
wiali coś, ale jeden członek rodziny za-
wsze był „na dyżurze”. Jego zadaniem 
było czytanie dla pozostałych. Nie było 
rozmów o byle czym. Po prostu wszy-
scy słuchali… I pewnie to zamiłowanie 
do książek, gdzieś tam mnie również 
przekazali, tym bardziej, że najstarsze 
książki, które mam pochodzą właśnie 
z końca XIX wieku. 

Tak rozpoczyna swoje wspomnienia 
Stanisława Janczura z Łącka (rocznik 
1944), niezwykle sympatyczna i ener-
giczna osoba, której największą pasją 
stało się ocalanie „staroci”, jak pieszczo-
tliwie nazywa literaturę, która dzięki jej 
zaangażowaniu otrzymała drugie życie.

– Mojej prababci Annie niezwy-
kle zależało na wykształceniu dzieci. 
I chociaż czasy były bardzo ciężkie, 
bo był to okres zaborów, wszystkie 

umiały pisać i czytać. Dwóch swoich 
synów wysłała nawet na studia do 
Krakowa i każdego tygodnia, uda-
wała się do nich pieszo z Zagorzyna, 
bo tam wtedy mieszkali, przynosząc 
produkty żywnościowe, tak aby nie 
tylko oni mieli, ale również gospodarz 
stancji. Jeden z nich, czyli brat mojej 
babci, Walenty był nawet profesorem 
w Gimnazjum w Wadowicach, bo tak 
się wtedy tytułowało nauczyciela gim-
nazjum. Tak więc książki były cały 
czas obecne w naszym domu. Mimo, 
że w 1910 r. nasza rodzina przeniosła 
się z Zagorzyna do Łącka, do wybudo-
wanego domu na parceli nad Lichnią, 
książki „poszły” za nimi. Wiele z nich 
pochowano na strychu robiąc w domu 
miejsce kolejnym i chyba tak na mnie 
czekały – uśmiecha się pani Stasia. 

– Jak zaczęła się ta Pani przygoda?
– Zaczęło się od tego, że znalazłam 

na strychu kalendarz, widziałam, że 
jest stary, ale był w rozsypce, brako-
wało stron, więc zaczęłam od komple-
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towania. I tak krok po kroku udało mi 
się odnaleźć prawie wszystkie. To nie 
jest taki kalendarz, do jakich przyzwy-
czajeni jesteśmy dzisiaj. Ten „mój” po-
chodzi z 1871 r. i zawiera oprócz oczy-
wiście dat i imienin, ciekawe historie, 
biografie różnych interesujących po-
staci, piękne ilustracje, porady, prze-
pisy i humor. Naprawdę jest co czytać. 

– I co było dalej?
– Gdy ten kalendarz wrócił od in-

troligatora, naprawiony, w pięknej 
oprawie, zaczęłam szukać dalej. Zna-
lazłam podręczniki szkolne, które co 
ciekawe, zawierają nie tylko zagad-
nienia z języka polskiego, matematy-
ki, historii, przyrody, ale również reli-
gii, są tam także zagadnienia moralne 
dotyczące np. zachowania dzieci wo-
bec rodziców. Te podręczniki kształ-
towały również patriotycznie. Mam 
również śpiewniki, które zawierają 
nie tylko pieśni o tematyce popular-
nej, ale głównie narodowej i religijnej. 
Udało mi się skompletować czasopi-
sma z kilku lat, które wychodziły np. 
jako miesięczniki. Są to np. „Światło”, 
„Tygodnik Ilustrowany”, „Dobra Go-
spodyni”, „Bluszcz”, „Dzwonek” czy 
„Gwiazdka”. Ile w nich jest ciekawych 
treści! Jakże one różnią się od dzisiej-
szych gazet. Oczywiście w moich zbio-
rach nie brakuje również ciekawych 
książek i poradników. 

– Z jakich lat są te publikacje?
– Większość z nich pochodzi z koń-

ca XIX i początku XX w. Najstarsze 
chyba z 1869 r. 

– Co dla Pani było najciekawsze 
w tekstach z tamtych lat, które Pani 
przeczytała?

– Dla mnie wszystko jest ciekawe. 
To informacje, z którymi w naszych 
czasach można spotkać się w pismach 

branżowych, np. krawieckich, czy ku-
linarnych. W tamtych czasopismach 
jest wszystko w jednym numerze. Je-
żeli zaś chodzi o książki, to szczególnie 
ujmuje mnie ich język, taka piękna 
stara polszczyzna. 

– Ile publikacji udało się Pani do tej 
pory uratować?

– Hmmm, jak sądzę już ponad 
trzydzieści. Mam świetną panią intro-
ligator, która robi naprawdę dobrą 
pracę z tymi publikacjami. Podkleja 
naruszone strony, wzmacnia grzbie-
ty, zszywa. Po odebraniu moje „staro-
cie” zyskują drugie życie. Są po prostu 
piękne. 

– Co Pani czyta aktualnie?
– Też jeden z egzemplarzy odzyska-

nych. To „Obrazy litewskie” Ignacego 
Chodźki. To książka opisująca życie 
dawnej szlachty litewskiej, typowych 
sarmatów, napisana niezwykle cieka-
wie z dużym poczuciem humoru. Jak 
sądzę jest to wydanie z końca XIX w., 
ale pewności nie mam, gdyż nie udało 
mi się znaleźć stron z datą. Co jest cie-
kawe, w tej książce np. niektóre zwroty 
łacińskie, te które były stosowane na co 
dzień, są w ogóle nie tłumaczone. Autor 
wychodził widać z założenia, że wszy-
scy czytelnicy łacinę znają. Jednego je-
stem pewna – literaturę z tamtych lat 
czyta się z prawdziwą przyjemnością 
i wielkim zaciekawieniem. 

(b.g.)

Przedszkolaki zwiedzają 
Bibliotekę!

W kwietniu GBP w Łącku Filię 
w Jazowsku odwiedziły dzieci z Nie-
publicznego Przedszkola „Słowiczek”. 
Grupa zapoznała się ze specyfiką pracy 
bibliotekarza. Pani bibliotekarka wy-
jaśniła jak wygląda wypożyczanie oraz 
jakie książki posiada w swoich zbio-
rach. Dzieci z chęcią oglądały i czytały 
kolorowe wydania historii o ich ulubio-
nych bohaterach, a na koniec tradycyj-
nie wysłuchały bajki. 

W maju bibliotekę odwiedziły dzie-
ci z Przedszkola Samorządowego w Ja-
zowsku. Tematem spotkania było za-
gadnienie: Jak powstaje książka. Dzieci 
dowiedziały się jak świetny pomysł sta-
je się książką oraz jaką drogę musi ona 
przebyć od autora do czytelnika. W ra-
mach zajęć praktycznych uczestnicy 
tworzyli okładkę do swojej książeczki 
pod tytułem „Wesoła bajka o piesku 
Pimpusiu”, wysłuchały kilku bajek, 
grały w gry planszowe oraz układały 
puzzle. To był bardzo miło spędzony 
czas, a dzieci były żywo zainteresowane 
książkami i zabawą. 

Maria Najduch
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Spotkanie autorskie w Klubie Senior+ w Łącku
W Gminie Łącko prężnie działa 

Klub Senior+, który powstał w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” na 
lata 2015-2020 i działa w strukturze 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Został 
utworzony w celu integracji i aktywi-
zacji społecznej oraz zaspakajania po-
trzeb kulturalnych środowiska osób 
starszych w Gminie Łącko. Współpra-
cuje z wieloma instytucjami, w tym 
z Gminną Biblioteką Publiczną w Łąc-
ku, która zorganizowała dla Seniorów 
spotkanie z Panią Jadwigą Marzec, 
autorką książki „Marzenia nie liczą lat” 
o sądeckiej malarce Grażynie Kulig.

Pani Jadwiga Marzec urodziła się 
w Makowie Podhalańskim, ale od 
czterdziestu lat związana jest z No-
wym Sączem i Chełmcem, w którym 
mieszka. Jest magistrem pedagogiki, 
autorką tekstów dla dzieci i dorosłych, 
Członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych i Sądeckiego Klubu Li-
terackiego. W 2018 r. otrzymała wyróż-
nienie w Konkursie o Nagrodę im. ks. 
prof. Bolesława Kumora za książkę dla 
dzieci „Niezwykły tydzień Frani”.

W książce „Marzenia nie liczą lat” 
przedstawiła zawiłe koleje losu malarki 
sądeckiej Grażyny Kulig, jako dowód 
na to, że marzenia da się zrealizować. 
Pani Grażyna Kulig urodziła się w Kole 
w Wielkopolsce w 1937 r. Od dziecka 
marzyła aby zostać malarką i ukoń-
czyć studia z tej specjalizacji. Udało się, 
studia rozpoczęła mając 76 lat, a pasja 
pozwoliła jej przetrwać najtrudniejsze 
chwile w życiu. W rozmowie z autorką 
wyznała: „Zawsze marzyłam o studiach 
artystycznych – uśmiecha się trochę 
zawstydzona. – Nie wiedziałam, że ta-
kie marzenia mogą mi się spełnić. Tak 
długo na to czekałam… Jak widzisz, na-
wet niemożliwe staje się możliwe, trze-
ba marzyć, wierzyć i być cierpliwym. 
– Życie zawsze było dla mnie zagadką, 
a im więcej przeżyłam i więcej wiem, 
tym większą. I to jest cudowne…”.

Grażyna Kulig w wieku 12 lat zosta-
ła sierotą. Ojciec Józef Blewoński, jako 
działacz Związku Walki Zbrojnej, oddał 
życie za Ojczyznę (aresztowany, tortu-

rowany i zgilotynowany w 1943 roku). 
Mama zmarła po ciężkiej chorobie, 
a Panią Grażyną i jej młodszą siostrą 
zajęły się siostry Benedyktynki. Wspo-
mina: „Byłam bardzo wrażliwa. Często 
wieczorem napływały mi do oczu łzy, 
zaciskałam wtedy usta i mówiłam so-
bie, że kiedyś wszystko się zmieni, że 
skończę szkołę, będę dorosła i opuszczę 
to miejsce. Wtedy pozwalałam sobie 
trochę pomarzyć, jak może wyglądać 
kiedyś moje życie, kiedyś, kiedy będę 
dorosła. Lubiłam rysować, malować, 
od zawsze, ale nie miałam czym i na 
czym”. Kiedy zlikwidowano ochronkę 
siostry zamieszkały z wujostwem w Ło-
dzi, a po ukończeniu szkoły P. Grażyna 
przeniosła się do Krakowa z nakazem 
pracy, gdzie m.in. projektowała wzo-
ry torebek dla Spółdzielni Kaletniczej. 
Tam też poznała swojego przyszłego 
męża Mieczysława Kuliga, którego tak 
wspomina: „Był silny, męski. W jego 
ramionach czułam się bezpieczna. To 
było coś, czego już od dawna nie zazna-
łam. Bezpieczeństwo. Tak, byłam tego 
pewna, że jest dla mnie jak przystań, 
w której nareszcie będę mogła odpo-
cząć. Nie będę musiała borykać się z ży-
ciem, walczyć”. Nowożeńcy zamiesz-
kali w Nowym Sączu, gdzie w 1959 r. 
urodziła się ich córka Lidia a dwa lata 
później Danusia. Dumny tata, który po 
narodzinach dzieci obdarowywał mał-
żonkę prezentami, wciąż jednak czekał 
na syna. Szczęście małżeńskie trwało 
zaledwie trzy lata. Mieczysław Ku-
lig utopił się w Jeziorze Rożnowskim. 
Pani Grażyna została z dwójką małych 
dzieci, a trzecim w drodze, bez środków 
na życie, bez wsparcia ze strony rodzi-
ny męża. Pracownicy zakładu rymar-
skiego, prowadzonego przez M.Kuliga, 
sami zaoferowali pomoc. Przyjechała 
też młodsza siostra Danuta, która po-
magała w opiece nad dziećmi. 

Trudno było pogodzić się z taką 
tragedią: „Wszystko przypominało mi, 
że kiedyś miałam pełną, szczęśliwą ro-
dzinę. Że on był naprawdę. Że żył. Że 
mieliśmy plany. Długo nie mogłam po-

godzić się z jego śmiercią. Na szczęście 
były dzieci. Dzieci to przecież nasze 
żywe pomniki. To w nich, w ich genach 
pozostajemy nieśmiertelni.”

Mieczysław nie doczekał upragnio-
nego syna, który narodził się w 1962 
roku. „Urodziłam syna, wymarzonego 
i wyczekiwanego przez Miecia. Przy-
szedł na świat 6 marca 1962 roku, 
imię otrzymał po ojcu – Mieczysław, 
ale drugie – i tu Grażynka uśmiecha 
się – drugie sam przyniósł. Szóstego 
marca są imieniny Wiktora. Bo ten mój 
syn to moja Victoria, moje zwycięstwo 
nad wszystkimi przeciwnościami losu 
i ludźmi, którzy źle mi życzyli, a moje 
dziecko chcieli pozbawić życia. – To 
moja Victoria…”.

Samotna mama musiała nauczyć 
się zawodu tapicera i zdobyć stosow-
ne uprawnienia aby utrzymać rodzinę. 
Z wielu opresji finansowych ratowały 
ją książeczki samochodowe założone 
przez męża. Dzięki jednej z nich, w dniu 
swoich imienin, wygrała samochód tra-
bant. Wiedziała, że to prezent od męża 
po urodzeniu synka. Zapisała się do 
Automotoklubu i zdobyła drugie miej-
sce w I Ogólnopolskim Spółdzielczym 
Rajdzie Motorowym. Później sprzedała 
trabanta i kupiła nysę, która na co dzień 
służyła jako wóz dostawczy, a w waka-
cje jako samochód turystyczny. 

Czas płynął, dzieci dorastały, po-
magały mamie budować dom i zakład, 
a gdy zaczęły się usamodzielniać pani 
Grażyna mogła częściej malować. 
I znów przyszła tragedia. Siostra Danu-
ta, która bardzo pomagała jej po śmier-
ci męża, zachorowała na raka i zmarła. 
Wspomina: „Musiałam patrzeć na jej 
cierpienie. I ta bezsilność. Mogłoby się 
wydawać, że sama przeszłam tak wiele, 
że powinnam być zahartowana. Przeży-
łam śmierć rodziców, męża. Każda była 
inna. Każda tragiczna na swój sposób. 
Nikt w mojej rodzinie nie umarł tak 
normalnie ze starości. Każda śmierć 
była przerwaniem życia, które mogło 
trwać.” 

Trudne chwile spędzała coraz czę-
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Wycieczka na Błyszcz  
czytelników biblioteki w Obidzy

Spotkania czytelnicze w bibliotece w Obidzy

ściej przy sztaludze, tworzyła coraz 
więcej obrazów. W 1980 roku odbyła 
się pierwsza wystawa malarstwa i rzeź-

by Grażyny Kulig w Nowym Sączu, póź-
niej kolejne w Gorlicach, Starym Sączu, 
Nowym Targu, Puławach, Kazimierzu 
Dolnym i wielu innych. Malowała dużo 
portretów i obrazów o treści religij-
nej. Zyskała wiele nagród, wyróżnień, 
odznaczeń tj.: Srebrny Krzyż Zasługi, 
Zasłużony Działacz Kultury, Brązowy 
Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Ar-
tis”, Medal 700-lecia i Tarczę Herbową 
Miasta Nowego Sącza.

Spotkanie w Klubie Seniora było 
niezwykłe, ponieważ mieliśmy okazję 
poznać autorkę, jak i osobę, o której 
książka opowiada. Towarzyszyło mu 

wiele emocji, wspomnień, wzruszeń. 
Po latach, dzięki wpisowi Marka Ma-
rzec w Złotej Księdze, okazało się, że 
obie panie spotkały się już na pierwszej 
wystawie prac Grażyny Kulig w Klubie 
Ziemi Sądeckiej w 1980 roku. 

Zainteresowanych losami Pani Gra-
żyny Kulig zapraszam do lektury książ-
ki, którą można wypożyczyć w bibliote-
ce w Łącku i w Jazowsku. 

Wszystkie cytowane fragmenty 
zaczerpnięto z książki „Marzenia nie 
liczą lat” autorstwa Jadwigi Marzec. 

Katarzyna Gromala

02.07.2019 r. GBP w Łącku Filia 
w Obidzy zorganizowała dla swoich 
czytelników wycieczkę na Błyszcz (945 
m) – szczyt w grzbiecie głównym Pa-
sma Radziejowej w Beskidzie Sądec-
kim. Na wierzchołku góry wybudowa-
no Ołtarz Papieski, ponieważ odbywały 
się tam liczne spotkania i msze święte 
grup oazowych, także z udziałem ks. 

Kardynała Karola Wojtyły oraz posta-
wiono jego popiersie. 

Czytelnicy-wędrownicy dotarli na 
szczyt, gdzie odbyło się biwakowanie, 
czytanie, gry i zabawy, a przede wszyst-
kim podziwianie pięknych widoków. 
Wszyscy szczęśliwie wrócili do domów 
planując kolejną wyprawę.

Barbara Szczepaniak 

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej GBP 
w Łącku Filia w Obidzy zorganizowała dla swoich czytel-
ników spotkanie, podczas którego odczytano wiersze pa-
triotyczne i śpiewano pieśni, a także przeglądano albumy 
historyczne. Dzieci wykonały flagi i kotyliony z papieru.

W maju, z okazji zbliżającego się Dnia Matki dzieci 
uczestniczyły w spotkaniu „Wszystko dla Mamy”. Wysłu-
chały wzruszającej opowieści „Mamo kocham Cię”, przy-
gotowały piękne laurki i upominki, które wręczyły swoim 
najdroższym Mamom.

W czerwcu odbyło się spotkanie czytelnicze z okazji 
Dnia Dziecka „Czytanie na trawie o Franklinie”. Zgod-
nie z hasłem dzieci zgromadziły się na kocykach przed 
biblioteką, gdzie wysłuchały opowieści o małym żółwiku 
Franklinie. Rozwiązywały zagadki, rebusy i łamigłówki. 
Wykonały też prace plastyczne, które można podziwiać 
w bibliotece.

Barbara Szczepaniak
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SPOTKANIA 
CZYTELNICZE

05.04.2019 r. w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Łącku odbyło się 
spotkanie czytelnicze z okazji Między-
narodowego Dnia Książki dla Dzieci, 
zorganizowane dla grupy 4-5 latków 
z Przedszkola Samorządowego Nr 1 
w ZSP w Łącku. Co roku święto to ob-
chodzone jest 2 kwietnia, w dzień uro-
dzin duńskiego baśniopisarza Hansa 
Christiana Andersena, aby wspierać 
czytanie przez najmłodszych i rozpo-
wszechniać książki dla dzieci. 

11.04.2019 r. GBP w Łącku zorga-
nizowała spotkanie czytelnicze dla 3-4 
latków z Przedszkola Samorządowego 
Nr 1 w ZSP w Łącku, podczas którego 
czytaliśmy bajki, bawiliśmy się w od-
szukiwanie zakładek z prośbami książ-
ki, uczyliśmy się jak dbać o książki itp.

10.05.2019 r. w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Łącku odwiedziły 
dzieci z Przedszkola Niepublicznego 
„Promyczek” w Łącku, aby wspólne po-
czytać o przygodach Listonosza Kota, 
zapoznać się z zasadami wypożyczania 
i rodzajami zbiorów itp. 

13.05.2019 r. również w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
zorganizowaliśmy spotkanie czytelni-
cze dla dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego Nr 1 w ZSP w Łącku (grupa 5-6 
latków), w trakcie którego wspólnie 
czytaliśmy, bawiliśmy się i utrwalali-
śmy zasady szanowania zbiorów biblio-
tecznych.

 

LEKCJA 
BIBLIOTECZNA

06.06.2019 r. pierwszoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej w Czarnym Po-
toku uczestniczyli w lekcji bibliotecz-
nej w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Łącku, w trakcie której zapoznali 
się z zasadami korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych w wypożyczalni i ką-
ciku czytelniczym, dowiedzieli się jak 
dbać o książki, jakie są zasady ułożenia 
zbiorów itp. Po przeszkoleniu biblio-
tecznym dzieci, które zostały pasowa-
ne na czytelników biblioteki szkolnej 
zostały również czytelnikami biblioteki 
publicznej i otrzymały karty bibliotecz-
ne oraz dyplomy i książeczki. Wizyta 
w bibliotece zakończyła się zabawami 
i wspólnym czytaniem. 

KONKURSY
GBP w Łącku współpracuje z Panią 

Ewą Majerską i Panią Anetą Gabo-
rek (prowadzącymi bibliotekę szkolną 
w ZSP w Łącku) w organizacji konkur-
sów czytelniczych, uczestnicząc w jury 
czy fundując nagrody.

28.02.2019 r. w bibliotece Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łącku od-
był się konkurs recytatorski poświę-
cony twórczości Adama Mickiewicza, 
którego celem była popularyzacja kul-
tury żywego słowa oraz uwrażliwienie 
młodzieży na piękno ojczystego języka. 
Jury w składzie: Katarzyna Gromala 
– kierownik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Łącku oraz Aneta Gaborek 
– bibliotekarz, wyłoniło następujących 
laureatów:
• I miejsce – Julia Kurpisz, Edyta 

Gromala

• II miejsce – Gabriela Chrobak, 
Klaudia Jawor

• III miejsce – Wojciech Mrówka, 
Wiktoria Krzyśko, Gabriela Czelu-
sta
Gratulujemy!

27.05.2019 r. w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Łącku odbył się 
konkurs czytelniczy ze znajomości 
lektury „HOBBIT CZYLI TAM I Z PO-
WROTEM" 
• I miejsce – Gabriela Czelusta 
• II miejsce – Julia Ukleja i Edyta 

Gromala 
• III miejsce – Elżbieta Grela, Julia 

Kurpisz i Anna Chlipała 
Wszystkim biorącym udział w qui-

zie, a w szczególności zwycięzcom 
GRATULUJEMY!!!

Równocześnie składam podzięko-
wanie Pani Ewie Majerskiej i Pani Ane-
cie Gaborek za długoletnią i owocną 
współpracę.

WYSTAWA
22.03.2019 r. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Łącku miała zaszczyt go-
ścić wystawę koronkarstwa autorstwa 
Pani Magdaleny Cięciwy z Marcinko-
wic, specjalizującej się w koronce kloc-
kowej i damskich strojach lachowskich. 
Pani Magdalena jest Wiceprezesem Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych, prowadzi szkółkę ko-
ronczarską dla kilku stałych uczniów, 
jest rekonstruktorką archiwalnych 
wzorów, autorką artykułów o twór-
czości ludowej i ginących zawodach. 
Uhonorowana została m.in. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi i tytułem „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. 
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PIKNIK RODZINNY 
NAD DUNAJCEM

16.06.2019 r. Pracownicy Gminnej 
Biblioteki Publicznej we współpracy 
z Zespołem Świetlic Środowiskowych 
w Łącku zorganizowali stoisko dla 
dzieci podczas Pikniku Rodzinnego 

nad Dunajcem. Dzieci mogły bawić się 
z animatorkami, malować, kolorować, 
układać klocki, czytać książeczki, ma-
lować twarze, robić różne figury z balo-
nów, rozwiązywać łamigłówki, układać 
puzzle, puszczać bańki mydlane itp. 
Otrzymały też smycze, długopisy, za-
kładki do książek i słodkie krówki.

PRZEKAZANIE 
KSIĄŻEK

GBP w Łącku wzbogaciła się o nowe 
zbiory przekazane przez Państwa Ame-
lię i Rafała Skąpskich. Bardzo dziękuje-
my w imieniu wszystkich czytelników. 

Katarzyna Gromala

Spotkania z książką i teatrzykiem

CIS – aktywnie i skutecznie 
w Starym Sączu

Dzieci z klas „O” Szkoły Podsta-
wowej w Zagorzynie uczestniczą 
w spotkaniach czytelniczych or-

ganizowanych przez filię Gminnej Bi-
blioteki Publicznej. 

5 maja 2019 r. wysłuchały bajki 
„Fąfelek Trzmielek” francuskiego pi-
sarza i rysownika Antoona Kringsa, 
którego książeczki stały się kanwą fil-
mu „Co w trawie piszczy?”. To i pozo-
stałe opowiadania wydało wydawnic-
two Siedmioróg w serii: Słodkie małe 
zwierzątka. Spotkały się one z pozy-
tywnym odbiorem dzięki pięknym 
ilustracjom, rymowanemu językowi 
i zawartym w nich moralnym prze-
słaniom. Każda książeczka opowia-
da o innym zwierzątku np.: Nineczce 

Biedroneczce, Dobrółce Pszczółce, 
Jadwisi Żółwisi czy Kamilku Motylku. 
Na ich podstawie powstało też wiele 
gier planszowych, komputerowych, 
zabawek, ubrań itp. Dzieciom bardzo 
spodobała się bajka o Fąfelku Trzmiel-
ku, który był tak wielkim łakomczu-
chem, że pewnego dnia zaklinował się 
w drzwiach własnego domu.

23 maja 2019 r. dzieci kolejny raz 
spotkały się z Teatrzykiem Kamishibai. 
Tym razem przeczytaliśmy bajki: „Lew 
w Paryżu”, „O panach palcach”. Bardzo 
podoba im się ta forma czytania, więc 
będziemy ją kontynuować. 

Aneta Mikołajczyk-Kurzeja

Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem,
możemy latać tylko wtedy,

 gdy obejmujemy drugiego człowieka
(Bruno Ferraro)

Centra integracji społecznej to 
jednostki umożliwiające osobom 
pozostającym bez pracy nabycie 

lub podwyższenie kwalifikacji zawodo-
wych, przyuczenie ich do zawodu oraz 
przekwalifikowanie się. Ich wsparcie 
wykracza poza obszar zawodowy, obej-
mując swym zakresem także naukę 
planowania życia oraz przejmowania 
inicjatywy oraz odpowiedzialności za 
swoje życie.

W kwietniu tego roku zakończono 
pierwszy nabór do projektu „Cen-
trum Integracji Społecznej – 

aktywnie i skutecznie” w Starym 
Sączu. Przedsięwzięcie współfinanso-
wane jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach IX Osi prio-
rytetowej Region Spójny Społecznie 
Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-
2020. Projekt realizowany jest przez 
Lokalną Grupę Działania „Brama Be-
skidu” we współpracy ze Spółdzielnią 
Socjalną „Serwis” w Tarnowie oraz 
Powiatowym Urzędem Pracy dla Po-
wiatu Nowosądeckiego.

Głównym celem projektu jest pod-
niesienie poziomu aktywności społecz-
nej i zawodowej kilkudziesięciu osób 
z powiatu nowosądeckiego oraz miasta 
Nowego Sącza, zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. Ak-
tywizacja zawodowa jest szeroko ro-
zumianym pojęciem, które od zawsze 
funkcjonowało w naszym społeczeń-
stwie. Jest ona podstawą, pewnym wy-
znacznikiem do osiągnięcia sukcesu/
celu, jakim jest praca. Wsparcie CIS 
szczególnie dedykowane jest osobom 
niepełnosprawnym. Niepełnospraw-
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Nie ucz drzewa, jak ma rosnąć
Daj mu tylko słońce, ziemię i wodę.

(Karen Horney)

ność jest niewątpliwie czynnikiem 
utrudniającym wejście lub powrót na 
rynek pracy, jednak nie powinna być 
powodem do wykluczenia z obszaru 
zawodowego. Aktywność, zwłaszcza ta 
zawodowa jest w przypadku osób nie-
pełnosprawnych najkrótszą droga do 
integracji społecznej, jest istotną war-
tością nie tylko dla jednostki, ale rów-
nież dla społeczeństwa.

 Na często bardzo niski stopień ak-
tywności zawodowej osób niepełno-
sprawnych wpływają przede wszystkim 
bariery psychologiczne oraz mentalne. 
Ograniczenia psychologiczne, obejmu-
ją przede wszystkim trudności doty-
czące zaakceptowania sytuacji związa-
nej z posiadaną niepełnosprawnością. 
Łączą się z silnymi emocjami, które 
utrudniają racjonalne spojrzenie na 
sytuację i blokują podejmowanie od-
powiednich działań. Owe bariery psy-
chologiczne mogą również dotyczyć 
braku wiary w poprawę obecnej sytu-
acji życiowej. Brak właściwej kondycji 
psychicznej przejawia się utratą na-
dziei, rezygnacją, a niekiedy załama-
niem. Trudności mentalne związane 
są z kolei z negatywnymi postawami 
i reakcjami otoczenia względem osób 
niepełnosprawnych. Niechęć, dyskry-

minacja oraz obojętność, to często re-
akcje okazywane przez sprawną część 
społeczeństwa wobec problemów osób 
niepełnosprawnych. Różnorakie barie-
ry prowadzą w konsekwencji do izola-
cji. Mogą zniechęcać do podejmowania 
działań w sferze aktywności zawodowej 
i społecznej.

Ogromną rolę z procesie aktywiza-
cji zawodowej osób odgrywają przede 
wszystkim najbliżsi oraz otoczenie, 
w którym osoba niepełnosprawna 
spędza najwięcej czasu. Nie bez zna-
czenia jest też pomoc fachowców, 
a takimi w CIS są: psycholog, doradca 
zawodowy, pośrednik pracy, trener 
zatrudnienia wspieranego, trenerzy 
zawodu.

W przypadku uczestników CIS każ-
da wskazówka, zachęta i wsparcie dla 
tych osób, które chcą znaleźć swoje 
miejsce na rynku pracy, prowadzi do 
podniesienia poczucia własnej warto-
ści i skutkuje ich ogromnym zaanga-
żowaniem. Wsparcie uczestnika CIS, 
zwłaszcza niepełnosprawnego w pro-
cesie aktywizacji zawodowej jest nie-
kiedy długotrwałe. Wymaga pracy na 
wielu płaszczyznach. Przynosi jednak 
wymierne efekty w postaci uzyskanej 
pracy i satysfakcji dla uczestnika, który 

czuje się potrzebny, kompetentny i tak 
samo wartościowy jak każdy z nas.

Centrum Integracji Społecznej 
„Aktywnie i skutecznie” w Starym 
Sączu oferuje wsparcie w posta-
ci indywidualnego oraz grupowego 
doradztwa psychologicznego, spo-
łecznego oraz zawodowego. Ponadto 
w ofercie są warsztaty edukacyjne, 
terapeutyczne oraz z zakresu aktyw-
nego poszukiwania pracy. Uczestni-
cy mogą liczyć także na giełdy oraz 
pośrednictwo pracy. Uczestnicy CIS 
będą także zdobywać nowe kwalifi-
kacje zawodowe podczas warsztatów 
gastronomicznych oraz wikliniarsko 
– pamiątkarskich. 

Za udział w Centrum Integracji 
Społecznej każdemu uczestnikowi 
przysługuje świadczenie integracyjne 
w postaci 100% zasiłku dla bezrobot-
nych, zwrot kosztów dojazdu, bezpłat-
na odzież ochronna, środki czystości 
oraz gorący posiłek.

Wszelkie informacje o „CIS – ak-
tywnie i skutecznie” w Starym Sączu 
można uzyskać w Mostkach 86, tele-
fonicznie po numerami: 786 917 272 
lub 18 547 66 80, a także na stronie 
internetowej: www.bramabeskidu.pl,  
e-mail:cis@bramabeskidu.pl.

„KIS – Nowa szansa” 
w Starym Sączu

Praca zawodowa odgrywa istotną 
rolę w życiu każdego człowieka. Za-
zwyczaj postrzegana jest jako jedno 
z najbardziej pożądanych dóbr, po-
nieważ daje poczucie bezpieczeństwa 
materialnego, umożliwia zaspokajanie 
różnych potrzeb życiowych, określa 
prestiż społeczny oraz status społecz-
no – ekonomiczny jednostki. Na pracę 
zawodowa warto spojrzeć także jako na 
aktywność, która daje możliwość sa-
morealizacji, rozwoju osobistego oraz 
budowania relacji z innymi osobami. 
Jednakże nie wszystkie osoby chętne 
i gotowe do podjęcia pracy mają szan-
sę na zatrudnienie. Właśnie dla takich 
osób stworzono kluby integracji spo-
łecznej, finansowane z funduszy eu-
ropejskich. W nich organizowane są 
zajęcia dla osób zaliczanych do grup 
szczególnie zagrożonych wyklucze-
niem społecznym (np. osób długotrwa-
le bezrobotnych, osób bezdomnych, 
osób uzależnionych, osób chorujących 
psychicznie). Zadaniem klubów jest 
organizowanie tym osobom doraźnej 
pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia.

KIS „Nowa Szansa” w Starym Są-
czu powstał z inicjatywy Lokalnej Gru-
py Działania „Brama Beskidu” oraz 

Fundacji im. Hetmana Jana Tarnow-
skiego. Klub funkcjonuje od stycznia 
2017 roku. Jego kierownikiem jest 
Sabina Liptak. Zadaniem KIS jest 
zwiększenie aktywności społeczno 
– zawodowej ludności z terenu po-
wiatu nowosądeckiego, zagrożonych 
zjawiskiem wykluczenia społeczne-
go, korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej. Formuła Klubu ma 
umożliwić jego uczestnikom wzrost 
aktywności życiowej, wyzwolenie się 
z bierności, jak również uzyskanie 
narzędzi do samodzielnego radzenia 
sobie z trudnościami, z którymi bory-
kają się na co dzień. Klub Integracji 
Społecznej w Starym Sączu spełnia 
wiele funkcji: organizuje szkolenia 
i kursy podnoszące lub uzupełnia-
jące kwalifikacje zawodowe, oferuje 
poradnictwo z zakresu doradztwa 
zawodowego, informacji zawodo-
wej, pomoc psychologiczną, pomoc 
prawną, jak również pomoc w przy-
gotowaniu profesjonalnych aplikacji 
zawodowych, wsparcie w poszukiwa-
niu miejsca stażu zawodowego oraz 
zatrudnienia.

Specyfika KIS polega na całościo-
wym podejściu do pracy z klientem, 

z uwzględnieniem jego indywidualnych 
predyspozycji, wartości i celów. To 
koncentracja na pozytywach, odkrywa-
nie potencjału, budowanie i wzmacnia-
nie jego zasobów osobistych. Uczestnik 
zmienia postawę wobec siebie, innych 
oraz otoczenia. Podczas trwania całe-
go programu, uczestnicy wypracowują 
nowe umiejętności, które w przyszłości 
wykorzystać będą mogli w codziennym 
życiu, różnych sytuacjach społecznych 
oraz zawodowych.

W Klubie prowadzone są zajęcia 
grupowe oraz indywidualna praca 
z klientem. Każdy z uczestników jest 
diagnozowany przez psychologa i do-
radcę zawodowego przy współpracy 
z trenerem zatrudnienia wspieranego, 
w celu dokładnego określenia jego po-
trzeb, deficytów oraz sytuacji życiowej. 
Uczestnicy są kwalifikowani do wzię-
cia udziału w treningu kompetencji 
społecznych obejmującym m.in. na-
stępującą tematykę: samoocena, do-
kumenty aplikacyjne, rozmowa kwa-
lifikacyjna, radzenie sobie ze stresem, 
komunikacja społeczna, autoprezenta-
cja, wyuczona bezradność. Kursy za-
wodowe dobierane są odpowiednio do 
preferencji i możliwości zawodowych 
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uczestników, a także zidentyfikowane-
go przez pracowników KIS zapotrzebo-
wania lokalnego rynku pracy. Uczest-
nicy Klubu mają również stworzoną 
możliwość aktywnego spędzenia czasu 
wolnego w formie zajęć rekreacyjnych 
(np. wyjazdy na kręgle), wyjścia do in-
stytucji kulturalnych (wyjazdy do kina 
i teatru). Jest to realizowane w ramach 
funkcjonowania Samopomocowych 
Grup Wsparcia prowadzonych przez 
animatorów. Ich celem jest pobudzenie 
samodzielności uczestników KIS, jak 
również wspólne spędzanie wolnego 
czasu. Zakres programowy spotkań do-
stosowany jest do problemów z jakimi 
borykają się uczestnicy.

W „Klubie Integracji Społecznej – 
Nowa szansa” istnieje możliwość sko-
rzystania z porad psychologa, praw-
nika, doradcy zawodowego, trenera 
zatrudnienia wspieranego, pośredni-
ków pracy. 

Do końca kwietnia tego roku ob-
jęto wsparciem 108 osób, w tym 85 
kobiet. Wśród uczestników było 20 
niepełnosprawnych: 9 kobiet i 11 męż-
czyzn. Średnia wieku uczestników 
projektu wyniosła 40 lat. Jeżeli chodzi 
o poziom wykształcenie, to przewa-
żały osoby z wykształceniem podsta-
wowym, gimnazjalnym i co najwyżej 
zawodowym. Zdecydowana większość 
uczestników nigdy nie pracowała lub 
legitymowała się niewielkim stażem 
pracy.

Do końca kwietnia 86 osób zakoń-
czyło udział w projekcie, z czego 84 
odbyło staże zawodowe. Do tej pory 
42 osoby znalazły zatrudnienie, w tym 
5 osób z niepełnosprawnościami. Po-
nadto 5 uczestników skierowano na 
zatrudnienie subsydiowane. W tej 
chwili na stażach zawodowych pozo-
staje 19 osób, z których większość ma 
szanse na zatrudnienie.

Warto podkreślić, iż 80 uczest-
ników uzyskało w trakcie projektu 
kwalifikacje zawodowe. Zorganizowa-
no dla nich szkolenia: komputerowe; 
opiekunów osób starszych i niepełno-
sprawnych; prawa jazdy kategorii „B” 
oraz kategorii „C”; florysty/bukiecia-
rza; specjalisty od kadr i płac; ope-
ratora wózka widłowego; asystenta 
nauczyciela przedszkola; barberingu 
i koloryzacji; przedłużania i zagęsz-
czania rzęs; makijażu, wizażu i styliza-
cji; projektowania mebli.

Klub Integracji Społecznej „Nowa 
Szansa” w Starym Sączu kończy dzia-
łalność 31 października tego roku. 
Jednakże osoby w najtrudniej sytuacji 
na lokalnym rynku pracy nie zosta-
ną pozostawione same sobie, gdyż od 
kwietnia rozpoczęło działalność „Cen-
trum Integracji Społecznej – aktywnie 
i skutecznie” w Starym Sączu.

„RYCERZE PRZYRODY I EKOLOGII”
Edukacja przyrodnicza pełni 

istotną rolę w oddziaływaniach 
wychowawczo-dydaktycznych 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łącku. Ze względu na to, że we 
współczesnym świecie nadal obserwu-
jemy instrumentalny stosunek czło-
wieka do środowiska, ważne jest, aby 
od najmłodszych lat kształtować wła-
ściwe postawy wobec przyrody. Naj-
bardziej efektywna jest nauka opar-
ta na działaniu, dlatego też w naszej 
szkole został opracowany projekt w ra-
mach Innowacji Programowo-Meto-
dycznej „Rycerze przyrody i ekologii”. 
Od września 2018 roku prowadzone są 
różnorodne działania, których celem 
jest miedzy innymi rozbudzanie świa-
domości ekologicznej. Motywacją do 
powstania programu było pragnienie, 
aby w przyszłości uczniowie podejmo-
wali wysiłek życia w zgodzie z naturą 
i stawali się obrońcami środowiska na 
miarę XXI wieku. 

W ramach tego innowacyjnego pro-
gramu zostały zrealizowanie następu-
jące działania:
– Akcja dla uczniów i ich rodzin – 

zbiórka zużytych baterii,
– Akcja dla rodzin – zbiórka nakrę-

tek plastikowych (pomoc niepełno-
sprawnym dzieciom w rehabilitacji),

– Wycieczki przedmiotowe do lasu, 
parku, na łąkę, rzekę i pole – zgod-
nie z blokami tematycznymi,

– Przeprowadzenie eksperymentów 
i doświadczeń według realizacji blo-
ków tematycznych,

– Lekcje otwarte w Nadleśnictwie 
Stary Sącz i Rytro, spotkanie z le-
śnikiem ( klasy II i III),

– Konkurs plastyczny „ Na łąkach 
kwiatów tyle, a nad nimi motyle” – 
klasy I-III ,

– Konkurs wiedzy ekologiczno – 
przyrodniczej dla klas III „Z przyro-
dą za pan brat”,

– Akcja „Sprzątanie Świata”.

Dzień Ziemi w naszej szkole zawsze 
porusza wszystkich, skłania do reflek-
sji, pomysłowości i radosnej zaba-
wy. A nad tym ogólnym poruszeniem 
umysłów i serc czuwali uczniowie klas 
pierwszych i trzecich.

Przedstawili oni 4 kwietnia 2019 
roku program, w którym pokazali, jak 
początkowe, drobne zaniedbania pro-
wadzą do poważnych, ekologicznych 
problemów. Aktorzy poinformowali 
nas o konieczności odpowiedniej se-
gregacji odpadów, mądrego współżycia 
z przyrodą.

Sugestywny, zapadający w ucho 
tok dziecięcej narracji, wsparty świet-
nie dobranymi strojami i rekwizyta-
mi, bardzo podobał się zebranym tego 
dnia w szkole. Recytację dzieci ożywiły 
skoczne, melodyjne utwory, ułatwiają-
ce odbiór całości. 

W trosce o środowisko naturalne 
został przeprowadzony również kon-
kurs plastyczno – techniczny "Zmie-
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niamy odpady na rzeczy do zabawy". 
Organizatorzy konkursu zwrócili uwa-
gę na możliwość powtórnego użycia 
odpadów i zainspirowali uczniów do 
zrobienia ekologicznej zabawki z rze-
czy przeznaczonych do wyrzucenia. 
W efekcie powstały piękne prace prze-
strzenne, których autorami są ucznio-
wie klas I-III naszej szkoły. 

Taka ekologiczna zabawka bardziej 
cieszy, niż ta kupiona w sklepie, o czym 
wszyscy przekonali się podczas zorga-
nizowanej wystawy pokonkursowej. 
Z wielkim entuzjazmem i zaintereso-

waniem uczniowie podziwiali prace 
swoich kolegów i koleżanek. Nic dziw-
nego, bo powstały bardzo pomysłowe 
i okazałe zabawki. A przy tym, nikt nie 
ma wątpliwości, że samo tworzenie 
było również niezwykle interesującą 
i rozwijającą zabawą. 

Akcje w których uczestniczą „Mali 
Ekolodzy” świadczą o dużej wrażliwości 
i odpowiedzialności za stan środowi-
ska, w którym żyjemy. Dzięki realizacji 
programu „Rycerze przyrody i ekologii” 
dzieci stały się aktywnymi propagatora-
mi życia w zgodzie z przyrodą.

Zmieniamy odpady na rzeczy do zabawy
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POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA UCZNIÓW. 
Uczniowie z niemieckiej szkoły gościli w Łącku.

W dniach 1-7 czerwca 2019 r. 
uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Łącku 

gościli grupę młodzieży z Niemiec 
w ramach polsko-niemieckiej wymia-
ny. W przedsięwzięciu wzięło udział 
również dwoje uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Szczereżu. Była to już 14 
grupa młodzieży z partnerskiej szkoły 
w Niemczech odwiedzająca stolicę pol-
skich sadów. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łąc-
ku współpracuje od 2004 r. ze szkołą 
Adam-von-Trott-Schule leżącą w cen-
tralnej części Niemiec w miastecz-
ku Sontra. W ramach tej współpracy 
uczniowie z obu krajów spotykają się 
dwa razy w roku, w maju lub czerwcu 
w Łącku, a we wrześniu w Sontrze. Du-
żym plusem jest możliwość mieszka-
nia u rodzin goszczących, dzięki czemu 
uczestnicy wymian zapoznają się z co-
dziennym życiem swoich rówieśników 
w obu krajach. 

Na czas spotkania w Łącku przygo-
towany został urozmaicony program. 

Każdego dnia uczniowie uczestniczyli 
w wycieczkach i projektach poznając 
kulturę, historię oraz walory przyrod-
nicze Małopolski. Był to także czas na-
wiązywania nowych przyjaźni i szlifo-
wania języków obcych.

Pierwszym punktem programu 
były zajęcia w szkole, gdzie uczestnicy 
wymiany zostali serdecznie powitani 
przez Dyrektor Szkoły – Panią Barbarę 
Stolarską. Uczniowie poznawali system 
polskiego szkolnictwa oraz brali udział 
w zabawach integracyjnych. Następ-
nie polsko-niemiecka grupa udała się 
z wizytą do Urzędu Gminy, a tam uro-
czyście powitał ich Pan Jan Dziedzina 
– Wójta Gminy Łącko, który bardzo 
ciekawie opowiadał o historii i walo-
rach przyrodniczych Łącka. Popołu-
dnie nasi uczniowie spędzili na rowe-
rach, przemierzając ścieżki rowerowe 
najbliższej okolicy. 

W kolejnych dniach uczniowie od-
wiedzili Kraków, Zakopane, relaksowa-
li się na basenach termalnych w Cho-
chołowie, a także brali udział w spływie 

Dunajcem ze Sromowiec do Krościen-
ka, który oczarował wszystkich uczest-
ników pięknymi widokami. 

Projekt zakończył się uroczystym 
spotkaniem wraz z rodzinami, dyrek-
cją i opiekunami w Zajeździe Dolina 
Dunajca w Maszkowicach. Wieczór 
uświetnił wspaniały występ góralskiej 
kapeli „Siumni” z Łącka oraz występy 
wokalistek Wiktorii Krzyśko i Łucji Ja-
siurkowskiej.

W realizację programu zaangażo-
wani byli nauczyciele Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Łacku – Elżbieta 
Wojak, Małgorzata Wadowska, Magda-
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lena Kozielec, Witold Majerski, Kinga 
Dybiec-Słowik oraz nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Szczereżu Bożena Ma-
jerska. Opiekunami grupy niemieckiej 
była Heidi Manthey i Alex Schmitt. 

Duże podziękowania należą się ro-
dzicom za zaangażowanie, życzliwość 
i gościnność okazaną swoim młodym 
gościom z Niemiec.

Kolejne spotkanie, na które ucznio-
wie z niecierpliwością czekają, planowa-
ne jest na wrzesień w szkole w Sontrze.

Program został dofinansowany 
przez Polsko-Niemiecką Współpracę 
Młodzieży.

Elżbieta Wojak
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Tenis Stołowy w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Czarnym Potoku!!!

W dniu 17 kwietnia udziałem 
w zawodach wojewódzkich w druży-
nowym tenisie stołowym nasi ucznio-
wie zakończyli tegoroczne rozgrywki 
w Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej. Tenis stołowy cieszy 
się dużą popularnością wśród naszych 
podopiecznych, dlatego też osiągają 
wysokie wyniki w rozgrywkach gmin-
nych, powiatowych, rejonowych oraz 
wojewódzkich. W sumie braliśmy 
udział w szesnastu zawodach tenisa 
stołowego, a dwukrotnie nasza szkoła 
była organizatorem zawodów szczebla 
powiatowego. W końcowej klasyfi-
kacji współzawodnictwa sportowego 
w roku szkolnym 2018/2019 nasza 
szkoła zajęła bardzo wysokie, siódme 
miejsce w powiecie nowosądeckim 
i trzecie miejsce w gminie. Oto szcze-
gółowe wyniki:
• 10.11. 2019 r. Zagorzyn – Gmin-

ne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Drużynowym Tenisie Stołowym 
– dziewczęta :Zuzanna Matusie-
wicz, Gabriela Gromala – I m-ce 
, chłopcy ( Sebastian Szabla, Al-
bert Tatara, Tomasz Duda) – III 
m-ce.

• 21.11.2019 r. Gródek n/D – Powia-
towe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Drużynowym Tenisie Stołowym 
– dziewczęta: Zuzanna Matusie-

wicz, Gabriela Gromala – II m-ce .
• 24.11.2019 r. Zagorzyn – Gminne 

Igrzyska Dzieci w Drużynowym Te-
nisie Stołowym Stołowym – chłop-
cy: Karol Piksa, Damian Mrówka, 
Patryk Lasyk – I m-ce, dziewczęta: 
Oliwia Bodziony, Magdalena Piksa, 
Julita Iwańska – II-m-ce. 

• 05.12.2019 r. Limanowa Rejono-
we Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Drużynowym Tenisie Stołowym– 
dziewczęta : Zuzanna Matusiewicz, 
Gabriela Gromala – II m-ce .

• 10.12.2019 r. Gródek n/D Powiato-
we Igrzyska Dzieci w Drużynowym 
Tenisie Stołowym – chłopcy :Ka-
rol Piksa, Damian Mrówka, Patryk 
Lasyk_ I m-ce, dziewczęta : Oliwia 
Bodziony, Magdalena Piksa, Julita 
Iwańska_ III-m-ce. 

• 05.01.2019 r. Zagorzyn – Gminne 
Igrzyska Dzieci w Indywidualnym 
Tenisie Stołowym – dziewczęta: 
Oliwia Bodziony II m-ce, Julita 
Iwańska V m-ce, Magdalena Piksa 
VII m-ce, Ewelina Faron VIII m-ce, 
chłopcy: Karol Piksa I m-ce, Patryk 
Lasyk II m-ce, Damian Mrówka III 
m-ce.

• 10.01.2019 r. Łącko, Organizator 
ZSP w Czarnym Potoku; Powiatowe 
Igrzyska Dzieci w Indywidualnym 
Tenisie Stołowym – dziewczęta: 
Oliwia Bodziony III m-ce, Magda-
lena Piksa XV m-ce, chłopcy: Karol 
Piksa II m-ce, Damian Mrówka VI 
m-ce , Patryk Lasyk X m-ce.

• 29.01.2019 r. Rejonowe Igrzyska 
Dzieci w Drużynowym Tenisie Sto-
łowym – chłopcy :Karol Piksa, Da-
mian Mrówka, Patryk Lasyk – II 
m-ce.

• 01.02.2019 r. Limanowa – Rejo-
nowe Igrzyska Dzieci w Indywidu-
alnym Tenisie Stołowym – Oliwia 
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Bodziony IX m-ce, Karol Piksa IV 
m-ce, Damian Mrówka VII m-ce.

• 02.02.2019 r. Zagorzyn – Gminne 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w In-
dywidualnym Tenisie Stołowym – 
dziewczęta : Zuzanna Matusiewicz 
I miejsce , Gabriela Gromala – IV, 
Joanna Błaszczyk – XI; chłopcy : 
Sebastian Szabla II m-ce, Albert Ta-
tara IV m-ce, Kacper Pogwizd VIII 
m-ce, Kacper Hejmej XII m-ce.

• 06. 02.2019 r. Łącko Organizator 
ZSP w Czarnym Potoku. Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w In-
dywidualnym Tenisie Stołowym – 
dziewczęta : Zuzanna Matusiewicz 

– III m-ce ; chłopcy : Sebastian Sza-
bla – XII m-ce.

• 07.03.2019 r. Limanowa – Rejo-
nowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Indywidualnym Tenisie – dziew-
częta : Zuzanna Matusiewicz III 
m-ce .

• 02.04.2019 r. Limanowa – Wo-
jewódzkie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Drużynowym Tenisie 
Stołowym – dziewczęta : Zuzanna 
Matusiewicz, Gabriela Gromala – 
IV m-ce .

• 05.04.2019 r. Limanowa Woje-
wódzkie Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej w Indywidualnym Tenisie 

Stołowym – dziewczęta : Zuzanna 
Matusiewicz XIII-XIV m-ce .

• 08.04.2019 r. Nowy Targ Woje-
wódzkie Igrzyska Dzieci w Druży-
nowym Tenisie Stołowym – Karol 
Piksa – XIII-XVI m-ce.

• 17.08.2019 r. Limanowa – Woje-
wódzkie Igrzyska Dzieci w Indywi-
dualnym Tenisie Stołowym – chłop-
cy: Karol Piksa, Damian Mrówka, 
Patryk Lasyk – V m-ce.
Gratulujemy wysokich wyników 

naszym uczniom i życzymy im dalszych 
sukcesów.

Sukces uczniów z SP Jazowsko
W podsumowaniu współza-

wodnictwa sportowego po-
wiatu nowosądeckiego za rok 

2018/2019 pierwsze miejsce zajęła SP 
Jazowsko. Uczniowie tej szkoły oka-
zali się najlepsi zarówno w rywalizacji 
w ramach Igrzysk Dzieci (rocznik 2006 
i młodsi) oraz Igrzysk Młodzieży (rocz-
nik 2003, 2004, 2005).

Młodym sportowcom oraz ich opie-
kunom serdecznie gratulujemy!

VII GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY  
DLA UCZNIÓW KLAS III „Mistrz Matematyki”

Dnia 29 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej 
w Kiczni odbył się VII Gminny Konkurs Matema-
tyczny „Mistrz Matematyki” dla uczniów klas III. 

Zadania matematyczne zostały przygotowane przez nauczy-
cielki edukacji wczesnoszkolnej ze szkoły w Kiczni – Jadwigę 
Dybiec i Beatę Kucharską.

W konkursie wzięło udział 12 uczniów, wyłonionych 
wcześniej w szkolnych konkursach, z 9 szkół Gminy Łącko. 
Celem konkursu było wyłonienie z pośród młodych talentów 
matematycznych Mistrza Matematyki. Konkurs przebiegł 
zgodnie z regulaminem. Uczniowie rozwiązywali zadania do-
stosowane do wiadomości szkolnych, ale nieco trudniejsze 
niż te, które dzieci rozwiązują na co dzień i wymagające lo-
gicznego myślenia. Wszyscy pracowali wytrwale. Z wielkim 
zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań, a później 
z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników. Poziom 
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wiedzy matematycznej dzieci był bar-
dzo wyrównany, a między zwycięzcami 
była niewielka różnica punktów. 

Komisja konkursowa w składzie:
– Jadwiga Dybiec – przewodnicząca 

(SP Kicznia)
– Stanisława Słowik – członek (SP 

Obidza)
– Wanda Talarczyk – członek (SP Ja-

zowsko)
– Beata Kucharska – członek (SP 

Kicznia)
Przyznała następujące miejsca:

• I miejsce:– Jeremiasz Pelc SP Zago-
rzyn

• II miejsce:– Natalia Jarek ZSP Łącko

• III miejsce: – Fabian Majda SP 
Kicznia 
Nagrody uczestnikom konkursu 

wręczyła dyrektor Szkoły pani Danuta 
Potoniec, oraz dyrektor SCUW pani 
Lucyna Citak i prezes TMZŁ pani Ja-
dwiga Jastrzębska, które również przy-
wiozły upominki dla dzieci.

Wszyscy uczestnicy otrzymali me-
dale,upominki rzeczowe i dyplomy.

Sponsorami konkursu byli:
• Rada Rodziców SP w Kiczni
• Samorząd Uczniowski SP W Kiczni
• Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Łącku

 Organizatorzy konkursu dziękują 
wszystkim nauczycielom za przygo-
towanie, oraz rozbudzanie zainte-
resowań uczniów i inspirowanie do 
zgłębiania wiedzy matematycznej. 
Wszystkim uczestnikom VII Gmin-
nego Konkursu Matematyczne-
go „ Mistrz Matematyki” oraz ich 
nauczycielom gratulujemy. Serdecz-
ne podziękowania składamy również 
wszystkim sponsorom za wspaniałe 
nagrody. Na kolejne zmagania nasza 
szkoła zaprasza już za rok.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Dybiec

„ ...., PASUJĘ CIĘ  
NA CZYTELNIKA”

2 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, w naszej 
szkole odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierw-
szej, którym Pani Dyrektor wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Tego dnia miało miejsce również podsumowanie konkursu 
czytelniczego dla uczniów kl. II – III „W świecie baśni Anderse-
na”, w którym uczestniczyło 10 osób:
– Gabriela Łabuda, Agnieszka Walkosz, Laura Kurzawa z klasy 

III;
– Natalia Łatka, Bartłomiej Kozieński, Michał Kudrawczuk, Mi-

kołaj Biel, Amelia Bieryt, Ilona Tomasiak, Bartłomiej Gomół-
ka (1.) z klasy II.
ZWYCIĘZCY konkursu:

• I miejsce – Michał Kudrawczuk
• II miejsce – Gabriela Łabuda
• III miejsce – Laura Kurzawa
• w – Natalia Łatka 

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowa-
ne przez Radę Rodziców.  .

W wydarzeniu oprócz pierwszoklasistów brali udział ucznio-
wie klas II i III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, a także 
czwartoklasiści, którzy, pod okiem opiekuna biblioteki szkolnej, 
przygotowali krótkie przedstawienie „W baśniowej krainie”.

Celem powyższych działań była promocja biblioteki szkolnej 
oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

 Edyta Mysior
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Zaśpiewajmy po angielsku – konkurs piosenki 
w Szkole Podstawowej w Obidzy

‘It’s the break, it’s time to play. 
What do you want to play to-
day?...’

Taką i inne piosenki w języku an-
gielskim zaśpiewali uczniowie klas I – 
III ze szkół podstawowych w Gminie 
Łącko. 

7 maja odbył się bowiem, w Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. prof. Kazimie-
rza Sosnowskiego w Obidzy, IV Gmin-
ny Konkurs Piosenki Angielskiej dla 
klas I – III ‘Let’s Sing in English’. Jak 
corocznie, tak również i tym razem, 
konkurs miał na celu motywowanie 
uczniów do nauki języka angielskiego 
przez zabawę, wzmacnianie poczucia 
wartości własnej uczniów, integrację 
uczestników i nauczycieli języka an-
gielskiego naszej gminy oraz promocję 
aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Wszystkie nagrody, wręczone każdemu 
uczestnikowi, miały bowiem charakter 
sportowy, aby zachęcić dzieci do zabaw 
na świeżym powietrzu.

Nasza szkolna społeczność miała 
przyjemność gościć opiekunów wraz 
ze swoimi podopiecznymi z dziewięciu 
szkół, które wyraziły chęć uczestnicze-
nia w konkursie. Swoimi występami 
zaszczycili nas:
• Emilia Kurnyta, kl. I – Szkoła Pod-

stawowa w Zagorzynie (opiekun 
p. Joanna Klimczak),

• Wiktoria Iskra, kl. II – Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Czarnym 
Potoku (opiekun p. Barbara My-
jak),

• Michalina Kucybała, kl. I – Szkoła 

Podstawowa w Zarzeczu (opiekun 
p. Małgorzata Śmierciak),

• Anna Opyd, kl. III – Szkoła Podsta-
wowa w Szczereżu (opiekun p. Bo-
żena Majerska),

• Remigiusz Myjak, Kl. III – Szkoła 
Podstawowa w Łącku (opiekun 

p. Małgorzata Wadowska),
• Zuzanna Baziak, kl. II – Szkoła 

Podstawowa w Zabrzeży (opiekun 
p. Małgorzata Bawełkiewicz),

• Sandra Biel, kl. II – Szkoła Podsta-
wowa w Maszkowicach (opiekun p. 
Joanna Trzepak),

• Ireneusz Nieckarz, kl. III – Szkoła 
Podstawowa w Kadczy (opiekun p. 
Karolina Porebska),

• Ilona Tomasiak, kl. II – Szkoła Po-
stawowa w Obidzy (opiekun p. Wła-
dysława Poręba).

Słuchanie piosenek, prezentowa-
nych przez uczestników dostarczyło 
nam cudownych wrażeń. Wszyscy obec-
ni na konkursie byli pod wrażeniem ta-
lentów naszych wspaniałych uczniów. 
Jak zawsze, najtrudniejsze zadanie, 
spoczęło na Jury. To oni mieli za zada-
nie wybrać zwycięzców. 

 
Komisja w składzie:

• p. Maria Słowik – radna Gminy 
Łącko,

• P. Karolina Skut – nauczycielka ję-
zyka angielskiego,

• P. Patryk Citak – student Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w Katowicach
oceniała występy w sześciu regu-

laminowych kryteriach: poprawność 
językowa, muzykalność, poczucie ryt-
mu, dykcja, dobór utworu do wieku 
wykonawcy, ogólny wyraz artystyczny 
wystąpienia. Zwycięzcami okazali się:
• I m. – Remigiusz Myjak ze Szkoły 

Podstawowej w Łącku,
• II m. – Zuzanna Baziak ze Szkoły 

Podstawowej w Zabrzeży,
• III m. – Ilona Tomasiak ze Szkoły 

Podstawowej w Obidzy.
Jak wspomniano już wcześniej, 

wszyscy uczestnicy zostali uhonorowa-
ni dyplomem oraz nagrodą rzeczową. 
Laureaci otrzymali też dodatkowe na-
grody za zajęcie wysokiego miejsca.

Tego dnia mogliśmy również go-
ścić w naszej szkole Dyrektor SCUW 
– p. Lucynę Citak., która również wrę-
czyła uczestnikom upominki.

Konkurs Piosenki Angielskiej prze-
biegał w niezwykłej atmosferze, stwo-
rzonej przez samych uczestników. Dla-
tego, dziękując za przybycie i występy, 
mówiliśmy sobie: „Do zobaczenia za 
rok”, mamy bowiem ogromną nadzieję 
na kolejne tak miłe spotkania. 

Składamy podziękowania wszyst-
kim sponsorom (w tym Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Łącku) za przekazane kwoty 
pieniężne, dzięki którym mogliśmy na-
grodzić każdego wspaniałego wyko-
nawcę. Radzie Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Obidzy dziękujemy za 
pomoc w organizacji smacznego poczę-
stunku dla wszystkich gości.

W. Poręba
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„Przerwa na czytanie”

„Wkręceni w czytanie” 

W tym roku nasza szkoła po raz 
pierwszy przystąpiła do ogól-
nopolskiej akcji bicia rekordu 

w liczbie osób czytających na prze-
rwie. Wydarzenie to odbyło się w ra-
mach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek ph.# biblioteka, a organizo-
wane jest przez Bibliotekę Pedagogicz-
ną WOM w Gorzowie Wielkopolskim. 

Naszą szkołę do udziału w projekcie 
zgłosiły p. D. Bazielich, nauczyciel języ-
ka polskiego i p. E. Mysior, nauczyciel j. 
polskiego i opiekun biblioteki szkolnej.

Akcja została przeprowadzona 10 
maja. Na pierwszej przerwie wszyscy 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
obsługi pogrążyli się w lekturze swo-
ich ulubionych książek. Najmłodszym 

uczniom (zerówka) wybraną książecz-
kę przeczytały dziewczynki z klasy VI. 
W przedsięwzięciu wzięło udział 149 
osób. 

Akcja miała na celu promocję 
czytelnictwa i biblioteki szkolnej.

 Dorota Bazielich, Edyta Mysior

10 maja był w naszej szkole poświę-
cony akcjom promującym czytelnictwo. 

Tego dnia odbyło się podsumowa-
nie projektu edukacyjnego „Wkręceni 
w czytanie”, realizowanego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa, który prowadzony był od 
lutego bieżącego roku przez wszystkich 

uczniów naszej szkoły. Podjęte przez 
nas działania miały na celu promocję 
czytelnictwa i biblioteki szkolnej, prze-
konanie uczniów, że czytanie jest cieka-
we i inspirujące, rozwijanie zaintereso-
wań i zdolności uczniów.

Na początku spotkania podsumo-
wany został konkurs czytelniczy dla 

34 Wadomości Łąckie Nr 3/2019



uczniów kl. IV – VIII „W świecie mi-
tów”, w którym wzięły udział 23 osoby. 

Zwycięzcy: 
– Ewelina Job – kl. VIII – I miejsce
– Natalia Sajdak kl. VIII – II miejsce
– Julia Lizoń – kl. V – III miejsce
– wyróżnienie: Aleksandra Słowik – 

kl. V, Lucjan Basiaga – kl. VII
otrzymali nagrody książkowe ufun-

dowane przez Radę Rodziców.

Następnie zostały zaprezentowane 
działania uczniów, biorących udział 
w projekcie. Przedstawiciele poszcze-
gólnych oddziałów w realizację powie-
rzonych im zadań włączyli się chętnie, 
tak więc ... oglądaliśmy „książkowe” 

zakładki, wykonane przez uczniów kl. 
I i II. Trzeciaki zademonstrowały wy-
konane przez siebie dzienniki ulubio-
nych książek. Uczniowie klasy IV, któ-
rzy pracowali w grupach, przedstawili 
literackie mapy Polski. Siódmoklasiści 
rozprowadzili wśród kolegów specjalny 
literacki numer gazetki szkolnej „No-
winki z Jedynki”, do którego przygo-
towali artykuły poświęcone wybranym 
przez siebie książkom. Reprezentanci 
klasy ósmej przygotowali lekturowe 
lapbooki. Największym zainteresowa-
niem cieszyły sie zadania przygotowane 
przez uczniów kl. V i VI. Piątoklasiści, 
którzy pracowali w grupach, przygoto-
wali przedstawienia kukiełkowe popu-

larnych baśni – „Jasia i Małgosi” oraz 
„Czerwonego Kapturka”, szóstoklasi-
ści zaś brawurowo wcielili się w role 
wybranych bohaterów literackich – 
społeczności szkolnej zaprezentowali 
się m.in. Nemeczek, Ania z Zielonego 
Wzgórza czy postaci z „Opowieści z Na-
rnii” oraz powieści „W 80 dni dooko-
ła świata”. Występy nagradzane były 
gromkimi brawami.

Dziękujemy bardzo uczniom oraz 
rodzicom pomagającym swoim pocie-
chom w przygotowaniach do realizacji 
projektu.

Edyta Mysior, Dorota Bazielich

I PIKNIK RODZINNY W SZCZEREŻU
Pogoda dopisała, humory również! 

Tak podsumować można impre-
zę, która odbyła się w Szczereżu 

w sobotę, 1 czerwca 2019 roku. Stała 
się ona okazją do wspólnego świętowa-
nia Dnia Matki, Dnia Ojca oraz całych 
rodzin.

Wspólne spotkanie odbyło się z ini-
cjatywy Rady Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Szczereżu. Dla najmłodszych, 
z okazji Dnia Dziecka, przygotowano 
różne atrakcje, takie jak lody, kiełba-
ski,zjeżdżalnię, malowanie twarzy czy 
zamykanie w bańkach mydlanych. 

Rodziny mogły też obejrzeć występ 
młodzieżowej grupy tanecznej ze Sta-
rego Sącza, w której zaprezentowa-
ła się uczennica naszej szkoły. Swoje 
przedstawienie dla rodziców z okazji 
ich święta przygotowali również naj-
młodsi uczniowie szkoły, składając ży-
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czenia Mamom i Tatom. Uroczystość 
uświetniły piosenki oraz utwory instru-
mentalne wykonane przez uzdolnioną 
młodzież. Po części artystycznej miały 
miejsce zawody sportowe poszczegól-
nych klas, przygotowane przez wycho-
wawców. Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe medale i nagrody, a uczestnicy 
upominki. Główną atrakcją pikniku był 
rozegrany mecz piłki nożnej pomiędzy 
przedstawicielami uczniów i rodziców. 

Po zacietej walce zwyciężyli juniorzy. 
Puchar oraz medale wręczył Wójt Gmi-
ny Łącko Pan Jan Dziedzina. Nagrodę 
z rąk Jana Mrówki otrzymał także naj-
lepszy zawodnik meczu Piotr Sawina.

Podczas całej imprezy dzieci, ro-
dzice oraz zaproszeni goście częstowali 
się wypiekami przygotowanymi przez 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczereża.

Organizatorzy za pomoc dziękują 
sponsorom oraz osobom, które poma-

gały w przygotowaniu pikniku. Byli to: 
Wójt Gminy Łącko, Prezes Banku Spół-
dzielczego w Łącku, Firma Koral, Soł-
tys wsi Szczereż, firma „Owoc Łącki”, 
Pani Radna wsi Szczereż, Grono Peda-
gogiczne Szkoły Podstawowej w Szcze-
reżu, Prezes klubu „Górka Szczereż”, 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczereża 
oraz Rodzice.

Renata Sady

ZS IM. ŚW. KINGI NAJLEPSZY W POWIECIE!

Ten rok w dziedzinie sportu dla na-
szej szkoły rozpoczął się bardzo 
owocnie, bo już w wrześniu repre-

zentacja szkoły zdobyła II miejsce w 
Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej. 
Dalsze sukcesy towarzyszyły nam rów-
nież w Mistrzostwach Powiatu Nowo-
sądeckiego w Strzelectwie Sportowym 
i Myśliwskim. W kategorii indywidual-
nej dziewcząt I miejsce zdobyła nasza 
reprezentantka Sylwia Mieczkowsk, 
natomiast Marta Pyrdoł uzyskała IV 
miejsce tracąc do trzeciej zawodniczki 
tylko jeden punkt; Maria Baran była 
VI. Wśród chłopców nasi zawodni-
cy zajęli III, IV i V miejsce. Byli to: 
Grzegorz Chrobak, Dawid Chryczyk 
oraz Adam Jędraczka. Na pochwałę i 
uznanie zasługują również zawodnicy 
naszej szkoły, którzy zdobyli aż 5 zło-
tych medali i 1 srebrny w Mistrzo-
stwach Powiatu Nowosądeckiego w 
Lekkoatletyce. Piotr Lisiecki w skoku w 

dal, jak również w biegu na 100m, zajął 
I miejsce zdobywając tym samym 2 
złote medale. W pchnięciu kulą naj-
lepszy okazał się Bartłomiej Mamak. Z 
kolei w skoku wzwyż na I miejscu zna-
lazł się Andrzej Wąchała. IV miejsce 
zdobył Hubert Wikar w biegu na 400m, 
natomiast w biegu sztafetowym na I 
miejscu stanęli: Hubert Wikar, Piotr 
Lisiecki, Krzysztof Dąbrowski oraz 
Robert Duda. Kolejnymi zawodami, 
w jakich brała udział nasza szkoła były 
Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckie-
go w Unihokeju, gdzie grupa dziewcząt 
zajęła I miejsce, a chłopcy wysokie III 
miejsce. Również w Mistrzostwach Po-
wiatu w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt 
nasze zawodniczki zdobyły II miejsce. 
Natomiast w Mistrzostwach Małopolski 
w Unihokeju nasza drużyna zdobyła II 
miejsce. II miejsce zdobyli również 
chłopcy z naszej szkoły w Mistrzostwach 
Powiatu Nowosądeckiego w Halowej 

Piłce Nożnej. 29 stycznia 2019r. odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Nowosądec-
kiego w Piłce Ręcznej Chłopców, gdzie 
reprezentanci szkoły: Przemysław 
Chlipała Wiktor Chrobak, Krzysztof 
Dąbrowski, Łukasz Kuldanek, Piotr 
Lisiecki, Rafał Majerski, Bartłomiej 
Mamak, Jakub Mrówka, Piotr Pierz-
chała, Błażej Pogwizd, Krzysztof Trze-
pak, Piotr Węglarz, Jan Zbozień zajęli 
II miejsce. Kolejnymi zawodami, w 
których nasza szkoła brała udział były 
Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckie-
go w Koszykówce; drużyna zdobyła IV 
miejsce. Następnym sukcesem zakoń-
czyły się Mistrzostwa Powiatu Nowo-
sądeckiego w Tenisie Stołowym w ka-
tegorii chłopców, gdzie Piotr Węglarz 
oraz Antoni Faron zdobyli I miejsce, 
natomiast w grupie dziewcząt II miej-
sce zajęły Iwona Bober i Izabella Klag. 
Zimą odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Nowosądeckiego w Narciarstwie Al-
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„ŁĄCKO NA SPORTOWO”  
W TRAKCIE ŚWIĘTA KWITNĄCEJ JABŁONI

pejskim. Kolejno II, III i V oraz VII 
miejsce zajęli: Piotr Węglarz, Jaro-
sław Michór, Kinga Barnaś i Martyna 
Mikołajczyk. W Mistrzostwach Powiatu 
Nowosądeckiego w Drużynowych Bie-
gach Przełajowych nasi chłopcy zdobyli 
III miejsce, natomiast dziewczyny – 
IV miejsce. W maju odbyły się zawody 
Powiatu Nowosądeckiego w piłkę noż-
ną, w których nasza szkoła w składzie: 
Daniel Adamczyk, Wiktor Chrobak, 
Krzysztof Dąbrowski, Mirosław Fran-
czyk, Łukasz Kuldanek, Piotr Lisiecki, 
Rafał Majerski, Sebastian Majerski, 
Dariusz Michałczak, Jakub Mrówka, 
Krzysztof Trzepak, Kamil Urban, Ar-
kadiusz Wąchała, Piotr Węglarz, Filip 
Zasadni, uzyskała II miejsce. Nato-
miast w Mistrzostwach Powiatu No-
wosądeckiego w Siatkówce Plażowej 
dziewczyny: Kinga Barnaś, Iwona Bo-
ber, Marcelina Opyd, jak i chłopcy: Pa-

weł Kozik, Adam Rusnak, Marek Urba-
niak wywalczyli IV miejsce. Ostatnimi 
zawodami w jakich braliśmy udział były 
Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego 
w Piłce Nożnej Dziewcząt nasze repre-
zentantki: Kinga Barnaś, Iwona Bober, 
Ewa Czajka, Milena Jamińska, Izabela 
Klag, Sabina Podgórska i Ilona Wojtas 
zdobyły II miejsce.

Nasza szkoła była organizatorem 
dwunastu zawodów powiatowych, 
czterech ponadpowiatowych oraz pię-
ciu wojewódzkich.

Chęć udziału i zajmowanie wyso-
kich miejsc pokazuje, że szkoła poma-
ga uczniom uzdolnionym w rozwijaniu 
i realizowaniu swoich pasji w różnych 
dziedzinach sportowych. Wszystkim 
zawodnikom życzymy dalszych sukce-
sów. 

Piotr Najduch

Już po raz VIII odbył się Górski Bieg 
podczas Święta Kwitnącej Jabłoni 
w Łącku. Tegoroczne wydarzenie 

odbyło się przy pięknej słonecznej po-
godzie i w atmosferze dobrej zabawy.

Sobotnie świętowanie rozpoczęło się 
od sportowych zmagań w ramach wyda-
rzenia pod nazwą „Łącko na sportowo”. 
Blisko 150 biegaczy stanęło na starcie 
Górskiego Biegu Kwitnącej Jabłoni.

Na uczestników czekała do poko-
nania trasa anglosaska (bieg w górę 
i w dół) o długości około 6,6km i prze-

wyższeniu sięgającym 238m. Miejscem 
rywalizacji były urokliwie drogi i lokal-
ne ścieżki. Meta wyznaczona została 
tradycyjnie przy miejscowym Orliku.

Uczestnicy podczas biegu mogli po-
dziwiać krajobraz Beskidu Sądeckiego 
m.in Cebulówkę oraz Koziarz. Bieg nie-
spełna 7 km odbywał się w pięknym oto-
czeniu lasów, gór i wspaniałej atmosfe-
ry. Na każdego uczestnika czekał medal.

Warto również wspomnieć o biegu 
adresowanym dla dzieci. Dzieci mogły 
się sprawdzić w 3 kategoriach: przed-

szkolaki, dzieci z klas I-III oraz IV-VIII 
z podziałem na chłopców i dziewczęta. 

Biegi odbyły się na stadionie GLKS 
Zyndram Łącko i dzięki sprzyjającej 
pogodzie dzieci i młodzież licznie wzię-
ły udział w zawodach. Dla każdego 
uczestnika również był przygotowany 
medal za uczestnictwo oraz dla zwy-
cięzców – puchary wraz z niespodzian-
ką. Do dyspozycji wszystkich dzieci 
była darmowa dmuchana zjeżdżalnia 
oraz słodkości. 

D.S
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Liga Oldbojów w grze…

BYLI ZAWODNICY ZYNDRAMU ROZEGRALI MECZ 
PODCZAS ŚWIĘTA KWITNĄCEJ JABŁONI

Do końca ligi pozostały już tylko 3 kolejki. Po rozegraniu 
trzech kolejek po tytuł zmierzają Oldboje Woj – Tom 
Łącko oraz Oldboje Ochotnica. 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. 

Serdecznie zapraszamy na Orlik do Łącka
D. S.

W sobotę tj.11 maja 2019 roku 
na stadionie GLKS Zyndram 
Łącko odbył się mecz Old-

bojów Zyndram Łącko kontra Nawoj 
Nawojowa o Puchar Wójta Gminy 
Łącko. W pierwszym dniu Obchodów 
Kwitnącej Jabłoni o godzinie 16:00 ro-
zegrano mecz, w którym wzięli udział 
byli zawodnicy GLKS Zyndram Łącko 
oraz Nawoj Nawojowa. Wydarzenie 
to zostało wpisane w lokalne obcho-
dy Kwitnącej Jabłoni i było doskonałą 
okazją do przypomnienia historii łąc-
kiej piłki nożnej. Mecz zakończył się 
wynikiem 7:1 dla drużyny Oldbojów 
Zyndram Łącko.

Po meczu Wójt Gminy Łącko wrę-
czył uczestnikom pamiątkowe puchary.

D.S.
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TURYŚCI WRACAJĄ DO ŁĄCKA

PIKNIK RODZINNY

Piękna pogoda, spokój i cisza to 
tylko niektóre powody dla któ-
rych turyści wybrali właśnie 

Łącko. Namioty nad Dunajcem to 
najczęstszy obraz, który wielu z nas 
wspomina. Jeszcze kilkanaście lat 

temu ten fakt nikogo nie dziwił, każdy 
się przyzwyczaił do widoku turystów 
nad Dunajcem. W tym roku w okresie 
wakacyjnym znów mogliśmy zobaczyć 
rozbite namioty nad Dunajcem. Obszar 
nad Dunajcem jest to idealne miejsce 

na wypady w góry, na rower, spływ ka-
jakowy lub pontonowy Dunajcem lub 
wędkowanie. Cieszy nas fakt, że turyści 
do Łącka wracają coraz liczniej 

D.S.

W niedzielę 16 czerwca nad Du-
najcem w Łącku odbył się już 
po raz drugi Piknik Rodzinny 

pod nazwą „Powitanie lata”. 
Deszczowa aura nie przeszkodziła 

naszym biegaczom i licznie pojawili się 
na linii startu. Rywalizowali w 9 kate-
goriach wiekowych, w których łącznie 
wystartowało 193 zawodników.

Po zakończeniu biegów przenieśli-
śmy się na główna scenę, gdzie z rąk 
Wice Wójta pana Pawła Dybiec, uko-
ronowaliśmy najlepszych 3 biegaczy 
w każdej kategorii wiekowej.

Wyniki biegów:
I  Przedszkolaki – dystans 300 m:

1.  Piotr Faron
2.  Jakub Faron
3.  Kamil Drabik

II  Szkoła Podstawowa – dziewczynki 
kl. I-III – dystans 500 m:
1.  Anna Tokarczyk
2.  Laura Chlipała
3.  Julia Chwast

III Szkoła Podstawowa – chłopcy kl. I-
-III – dystans 600 m:
1.  Bartosz Groń
2.  Kamil Kucharski
3.  Jakub Tokarczyk

IV Szkoła Podstawowa – dziewczyny 
kl. IV-VI – dystans 800 m:
1.  Emilia Chwast
2.  Julia Budka
3.  Paulina Faron
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V  Szkoła Podstawowa – chłopcy kl. 
IV-VI – dystans 800 m:
1.  Arkadiusz Hamiga
2.  Hubert Rozmus
3.  Błażej Owsianka

VI  Szkoła Podstawowa – dziewczyny 
kl. VII-VIII i III gimnazjum) – dy-
stans 1200 m:
1.  Aneta Plechta
2.  Julia Kurpisz

VII Szkoła Podstawowa – chłopcy kl. 
VII-VIII i III gimnazjum) – dystans 
1200 m:
1.  Jakub Faron
2.  Piotr Talar
3.  Łukasz Bober

VIII Kobiety – dystans 1200 m:
1.  Renata Kurowska
2.  Gabriela Gromala
3.  Joanna Klimczak

IX Mężczyźni – dystans 2400 m:
1.  Miłosz Warzecha
2.  Filip Talar
3.  Jakub Kasprzak

D.S.

Wypożyczalnia rowerów

Miło nam jest Państwa poin-
formować o nowej darmo-
wej wypożyczalni rowerów 

w Gminie Łącko. Wypożyczalnia mie-
ści się w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w Łącku i przy kompleksie boisk 
sportowych „Orlik” w Jazowsku. Ro-
wery maja służyć mieszkańcom Gminy 
Łącko i turystom odwiedzającym nasz 
region, który będą mieli możliwość 
poznania w formie wycieczek rowero-
wych. Wypożyczalnia jest czynna w se-
zonie turystycznym do 31 października 
w godzinach:

• od pon.do pt. – 10:00-18:00 
w Łącku, 

• od wt.do pt. – 17:00 – 22:00, od 
sb. do ndz.-15:00 – 20:00 w Ja-
zowsku.

Wypożyczenie roweru odbywa się 
na podstawie umowy wypożyczenia. 
Osoba chcąca wypożyczyć rower winna 
spełnić następujące warunki:
– mieć ukończone 18 lat
– przedstawić aktualny dokument 

tożsamości
– osoby poniżej 18 roku życia mogą 

wypożyczyć rower wyłącznie 

w obecności osoby pełnoletniej, 
która bierze pełna odpowiedzial-
ność za wypożyczenie roweru.
Do zapoznania się z całym re-

gulaminem, umowami wynaj-
mu i zwrotu zapraszamy na stronę 
http://www.hala.lacko.pl

Pieniądze na zakup rowerów został 
pozyskany dzięki Stowarzyszeniu Lo-
kalnej Grupy Działania – BRAMA BE-
SKIDU.

D.S.
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D.S.

HISTORYCZNY AWANS
„Wytrawny strateg Piotr Śmietana (zupełnie jak przed wiekami Władysław Jagiełło przed Bitwą 

pod Grunwaldem z udziałem między innymi Zyndrama z Maszkowic) długo kazał czekać swoim lu-
dziom w pobliskim cieniu, zanim posłał ich do walki w niemiłosiernie prażącym dziś słońcu...”

(z relacji meczu Dunajec – Zyndram)

W ubiegłym roku obchodzili-
śmy wspomnienie 70-letniej 
działalności Gminnego Lu-

dowego Klubu Sportowego Zyndram, 
a już niespełna kilka miesięcy później 
karty historii naszego klubu wzboga-
ca kolejne bardzo ważne wydarzenie, 
a mianowicie pierwszy w dziejach 
awans do Ligi Okręgowej. Dlaczego 
dopiero teraz? Czy przed laty nie było 
możliwości uzyskania promocji do tej 
klasy rozgrywkowej? Czy w przeszłości 
brakowało nam utalentowanych pił-
karzy? Czy obecna generacja zawod-
ników tworzy najlepszą drużynę, jaka 
kiedykolwiek reprezentowała barwy 
Zyndrama?... – takich i podobnych py-
tań przy okazji tegorocznego sukcesu 
nasuwa się mnóstwo i zapewne trudno 
byłoby uzyskać na nie jednoznaczne 
i wyczerpujące odpowiedzi. Przyznam 
się, że i sam miałbym z tym ogromne 
problemy. Różne drużyny w zupełnie 
odmiennych czasach, nie zawsze też 
jednakowa liczba tak zwanych szczebli 
pomiędzy najniższą, a najwyższą klasą 
rozgrywkową w Polsce, poziom futbo-
lu w naszym kraju w danym okresie 
... Doprawdy zbyt dużo tego. Wybór 
"łąckiego teamu wszech czasów " niech 
więc pozostanie indywidualną sprawą 
każdego sympatyka rodzimego futbolu.

Jedno nie ulega wątpliwości – to 
właśnie ekipa trenera Piotra Śmieta-
ny jako pierwsza zagra w tak długo 
wyczekiwanej w naszej miejscowości 
Lidze Okręgowej. Ktoś powie – zagra, 
bo miała szczęście, że trafiła akurat na 
reorganizację rozgrywek i do awansu 
wystarczyło zajęcie czwartej lokaty. Nic 
bardziej niesprawiedliwego! Obecny 
zespół przepustkę wywalczył jak naj-
bardziej zasłużenie. To efekt warsztatu 
trenerskiego i cierpliwości pana Piotra, 
efekt wieloletniego wysiłku i wyrze-
czenia zawodników starszych, talentu 
i pracy naszej młodzieży przygotowy-
wanej pod pierwszy zespół przez trene-
ra juniorów Dawida Słowika. To także 
zasługa władz gminy i sponsorów, któ-
rzy starali się stworzyć chłopakom jak 
najlepsze warunki do uprawiania spor-
tu, zasługa coraz liczniej odwiedzającej 
stadion publiczności, bo przecież nie 
od dziś wiadomo, że nic tak nie moty-
wuje zawodnika jak głośny doping, jak 
dobre słowo słyszane z trybun. Nie-
skromnie powiem, że to także efekt 
nieustannego nagłaśniania tematu lo-
kalnej piłki nożnej, promocja piłkarzy 
i pewnie jeszcze wiele innych drob-
nych czynników, które miały wpływ 
na awans, by się znalazło. Wszystkie te 
detale razem wzięte sprawiły, że w de-

cydujących momentach rundy rewan-
żowej powstał zespół, który potrafił 
ogrywać czołowe drużyny ligowej tabe-
li, włącznie z późniejszym mistrzem – 
Hartem Tęgoborze, pobijając przy tym 
rekord ilości punktów zdobytych w se-
zonie na A-klasowych boiskach w całej 
20-letniej historii naszych występów 
na tym szczeblu. Czyż potrzeba jeszcze 
przedstawiać więcej dowodów?! Chyba 
nie. Lepiej skupić się na samych bo-
haterach tego historycznego wyczynu, 
bo naprawdę zasłużyli sobie na szersze 
poznanie. I tak – w bramce występo-
wali Krzysztof Myjak, Marek Pyrdoł, 
Grzegorz Bulanda i Bartek Dąbrowski 
– najmłodszy z tej czwórki, na począt-
ku sezonu ostatni rezerwowy, w decy-
dujących o losach awansu spotkaniach 
już golkiper numer 1 naszego zespołu. 
W obronie pierwsze skrzypce grali za-
zwyczaj Radosław Kurnyta, człowiek 
o niespożytych siłach – Dariusz Brze-
gowski, Marcin Mrówka – niezawod-
ny egzekutor stałych fragmentów gry 
i Kacper Wojnarowski. W przypadku 
ich absencji spowodowanych kontu-
zjami, bądź wyjazdami do pracy, god-
nie zastępowali ich Szymon Tomasiak, 
Paweł Dybiec, Wojciech Jarek, Jaro-
sław Konopka i Jan Zbozień. W linii 
pomocy rządzili i dzielili technicznie 
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Sukcesy 
reprezentantów 
gminy Łącko  
na Sabałowych 
Bajaniach

Z wielką przyjemnością informu-
jemy, że gawędziarze reprezentujący 
nasz region zdobyli wysokie lokaty na 
Festiwalu Folkloru Polskiego – 53. 
Sabałowe Bajania w Bukowinie Ta-
trzańskiej. W kat. młodzieżowej To-
masz Wojnarowski ze Szczereża zdobył 
I miejsce, Marcin Turek z Zagorzyna 
III miejsce, w kategorii dorosłych Bo-
gusław Kyrcz zdobył I miejsce. Ser-
decznie gratulujemy!

grający prezes klubu Arkadiusz Lasyk, 
lider Bogdan Babik, najstarszy w dru-
żynie Konrad Piksa, zawsze waleczny 
Marek Mikołajczyk, Mariusz Lizak 
(wielka szkoda, że tylko na początku 
sezonu), filigranowy Wiktor Tomasiak, 
czy prawdziwe objawienie rundy wio-
sennej lewoskrzydłowy Piotr Lisiecki. 
Trener Piotr Śmietana bardzo często 

wprowadzał również wartościowych 
zawodników z ławki takich jak Jan 
Duszyński, Kamil Tworek, Wojciech 
Chlipała, Dawid Wąchała, Krzysztof 
Trzepak, Dawid Mrówka, Mariusz 
Kowalczyk, Jan Tomasiak, Sebastian 
Babik, Krzysztof Kulig, Dominik Klag, 
Andrzej Jarek, Maciej Faron i Kamil 
Masiarz. W ataku najczęściej ustawia-

ny był Damian Kucia – zawodnik, któ-
ry strzelił najwięcej goli dla Zyndrama 
w minionym sezonie i utalentowany 
Szymon Gonciarz, na którego częstsze 
występy jesienią bardzo liczymy. Moż-
na by rzec – siła ich była!

 Piękny rozdział 2018/2019 powoli 
jednak przechodzi do historii. Nieba-
wem meczem z bardzo wymagającym 
rywalem – Skalnikiem Kamionka 
Wielka, GLKS Zyndram zainauguruje 
sezon 2019/2020. Mocnych rywali bę-
dzie zresztą przybywać do Łącka coraz 
więcej. Nowy sezon to zarazem nowe 
wyzwania. Cel nadrzędny to utrzyma-
nie. Jesteśmy nowicjuszami tej ligi 
i znamy swoje miejsce w szyku. Nie-
mniej jednak liczymy na sprawienie 
naszym wiernym kibicom wiele miłych 
niespodzianek w postaci zwycięstw 
z tak zwanymi „faworytami na papie-
rze”. W poprzednim sezonie nasi piłka-
rze niejednokrotnie udowadniali, że są 
w tym jakby specjalistami. Nie mieli-
byśmy nic przeciwko temu, gdyby takie 
spektakularne triumfy powtarzały się 
i tym razem w Lidze Okręgowej.

 Powodzenia!

Marek Cwenar
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Wakacje, wakacje….

I Zlot Pojazdów Zabytkowych w Łącku (fot. Tim Demski)

Kilka migawek z wydarzeń w okresie letnim




