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Międzyszkolny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych

Komisja w składzie:
1. Magdalena Leszko  – plastyk
2. Krystyna Sukiennik – twórca ludowy
3. Józef Klimek – instruktor GOK
po obejrzeniu 16 palm i 53 pisanek wykonanych przez 
dzieci szkół podstawowych gminy Łącko postanowiła 
przyznać następujące miejsca:

PALMY: 
I m-ce:  Tomasz Groń – kl. II – ZSP w Czarnym Potoku
II m-ce:  Jakub Kurnyta – kl. I – SP w Szczereżu
III m-ce:  Karol Twardowski – kl. IVa – ZSP w Łącku

PISANKI TRADYCYJNE:
I m-ce:  Marcin Janczura – kl. V – SP w Zabrzeży
II m-ce: Patrycja Myjak – kl. Ia – ZSP w  Łącku
III m-ce:  Ewa Ziemba – kl. Va – SP w Zagorzynie
 

PISANKI WSPÓŁCZESNE: 
I m-ce:  Dawid Latasiewicz – kl. Ia – SP w Jazowsku
II m-ce: Klaudia Mazurkiewicz – kl. VI – SP w Szczereżu  

III m-ce:  Kacper Olszak – kl. II – SP w Kiczni

Wyróżnienie:  Mikołaj Mirek – oddział przedszkolny 
  – SP w Zarzeczu
  Julia Warzecha – kl. Ia – ZSP w Łącku
  Anna Kucharska – kl. VIIb – ZSP w Łącku 
  

Jury podkreśliło niezwykle wysoki poziom konkursu, 
w przypadku palm uwagę zwracało nawiązanie do tradycji 
i wykonanie z materiałów naturalnych, zaś w przypadku 
pisanek różnorodność zastosowanych technik oraz pomy-
słowość wykonania w pisankach współczesnych. Komisja 
zachęca równocześnie do podjęcia trudu wykonania pisa-
nek tradycyjnych. 
Jury dziękuje uczestnikom oraz ich opiekunom za udział 
w konkursie. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i na-
grody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.

Wesołych Świąt Wielkanocnych, 
które wniosą do Waszych serc wiosenną radość i świeżość,

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję. 

Z najlepszymi życzeniami 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku

wraz z pracownikami

które wniosą do Waszych serc wiosenną radość i świeżość,
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Finansowa niespodzianka dla Gminy Łącko 
dotycząca wniosków na wymianę pieców

Mamy podpisaną umowę na dofinansowanie odbudowy drogi 
gminnej „Obidza – Bukowy Potok”

Rusza projektowanie ronda w Jazowsku

Miła niespodzianka dotarła do 
Gminy Łącko po 356 posiedze-
niu Zarządu Województwa Ma-

łopolskiego, podczas którego zapadły 
decyzje o zwiększeniu alokacji środków 
finansowych w kilku przeprowadzonych 
konkursach. Wśród wniosków, którym 
przyznano dofinansowanie znalazł się 
również wniosek Gminy Łącko na kon-
tynuację działań dotyczących obniżenia 
poziomu niskiej emisji. Przypomnijmy, 
że Gmina Łącko zrealizowała w latach 
2017-2020 dwa projekty na wymianę 
„kopciuchów”, o wartości prawie 2 mln 
złotych. Pozwoliło to wówczas na udzie-

lenie dofinansowania mieszkańcom na 
wymianę starych pieców na: 111 pieców 
na pellet i 50 pieców na ekogroszek. 
Wtedy również, Gmina Łącko złożyła 
kolejny wniosek, który znalazł się na 
liście rezerwowej, natomiast pod ko-
niec stycznia br. został on wybrany do 
dofinansowania kwotą ponad 850 tys. 
złotych. Pozwoli to na dofinansowanie 
wymiany starych źródeł ciepła kolejnym 
osobom z listy wnioskujących miesz-
kańców, dla których zabrakło środków 
w poprzednich projektach oraz jeśli po-
jawi się możliwość to dorekrutowanie 
kolejnych wniosków.

24 marca br. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina wraz ze Skarbnikiem Gminy Edytą Marczyk 
wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy dofinansowania na zadanie pn. 
Odbudowa drogi gminnej „Obidza – Bukowy Potok" na odc. dł. 950 mb. Dofinan-
sowanie w kwocie 294 720 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Wartość całego zadnia szacuje się na 455 769 zł.

Urząd Gminy wszczął już postępowanie przetargowe na realizację tej inwesty-
cji, w ramach której planowane jest wykonanie nawierzchni, poboczy oraz odbu-
dowa przepustu.

Planowany termin realizacji inwestycji to czerwiec – październik 2022 r.
Gmina Łącko w ramach tego samego naboru wnioskowała również o dofinan-

sownie drugiego zadania, tj. remontu drogi gminnej „Maszkowice – Pod Górę" 
o długości 650 mb w miejscowości Maszkowice. Wniosek ten znalazł się na liście 
rezerwowej.Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki/Jan Lorek

W połowie lutego br. podpisano umowę na opra-
cowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 

969 z drogą powiatową nr 1538K oraz drogą gminną 
nr 291836K w Jazowsku. Po przeprowadzeniu postępowa-
nia przetargowego, w którym złożono 5 ofert, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie zawarł umowę z Wykonawcą 
tj. F.U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek. Wartość umowy 
ustalono na podstawie złożonej oferty na kwotę nieco po-
nad 125 tys. zł, a termin realizacji prac projektowych na 
12 miesięcy.

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowla-
nego w oparciu o opracowaną w 2018 r., na zlecenie gmi-
ny, koncepcję projektową przebudowy przedmiotowego 
skrzyżowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu gminy Łącko 
w kwocie 50 tys. zł.

Poniższy obraz przedstawia koncepcję budowy ronda 
do celów projektowych
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W Zabrzeży powstanie kolejny fragment chodnika przy DW 969

Oczyszczalnia ścieków w Kadczy już jest! Czekamy jeszcze  
na zakończenie budowy kanalizacji

Budynek wielofunkcyjny w Obidzy robi wrażenie

Uczniowie z Maszkowic już niedługo będą korzystać z nowej sali 
gimnastycznej!

Pozostając w tematach dotyczą-
cych inwestycji drogowych, nale-
ży zaznaczyć, że w marcu Gmina 

Łącko podpisała umowę na zadanie pn. 
„Opracowanie dokumentacji projek-
towej dla przebudowy DW 969 w za-
kresie budowy chodników na odcinku 
ref. 100 w km ok. od 3+530 do 4+290 
w m. Zabrzeż”.

Przedmiotem zamówienia jest wy-
konanie kompletnej dokumentacji 
projektowej umożliwiającej realizację 
budowy lewostronnego chodnika o dłu-
gości ok. 520 mb oraz prawostronnego 
chodnika o długości ok. 260 mb w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 969 w miej-
scowości Zabrzeż.

W połowie marca zakończyły 
się roboty budowlane zwią-
zane z budową Oczyszczalni 

ścieków w Kadczy. Do zakończenia in-
westycji pozostało jeszcze wykonanie 
rozruchu technologicznego, do którego 
konieczne jest wykonanie przyłączy do 
budynków. Przypominamy, że wartość 
tej inwestycji wynosi ponad 4,8 mln zł. 
Natomiast w trakcie realizacji są prace 
przy budowie I etapu sieci wodno-ka-
nalizacyjnej oraz nowej mechanicz-
no-biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Kadczy oraz II etapu prac związa-
nych z budową sieci kanalizacji sani-
tarnej. Początkiem lutego podpisano 
bowiem umowę na realizację II etapu, 
który obejmuje w sumie 35 domostw, 
m. in. przysiółka Działy w tym rejonie, 
gdzie udało się pozyskać niezbędne po-
zwolenia i uzgodnienia.

Realizacja tego etapu jest możliwa 
dzięki skutecznemu działaniu Urzę-
du Gminy oraz przychylności Zarządu 
Województwa Małopolskiego na czele 
z Marszałkiem Województwa Panem 
Witoldem Kozłowskim, który wyra-
ził zgodę na wykorzystanie środków 
z oszczędności przetargowych projektu 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci 
wodociągowej rozdzielczej w miejsco-
wości Kadcza w Gminie Łącko”.

Wartość umowy z wykonawcą opie-
wa na kwotę nieco ponad 1,5 mln zł, 
w tym dofinansowanie ponad 1 mln zł. 
Termin realizacji zadania przewidzia-
no na koniec czerwca 2022 r.

Zadanie to jest współfinansowane 
przez Unię Europejską w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, 
Działanie 5.3 Ochrona zasobów wod-
nych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka 
wodno-kanalizacyjna – spr.

Na ukończeniu jest również budowa 
sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem 
i ujęciem wody oraz kanalizacji sanitar-
nej w m. Kadcza. Wartość robót wg za-
wartej umowy wyniosła 10 579 207 zł.

Budowa budynku wielofunkcyjne-
go w Obidzy chyli się ku końcowi. 
Obiekt usytuowany przy drodze 

głównej w Obidzy prezentuje się bardzo 
elegancko. Do zakończenia robót pozo-
stało wykonanie drobnych prac takich 
jak ułożenie kostki brukowej i kamie-
nia elewacyjnego. Budynek będzie sta-

nowił obiekt użyteczności publicznej, 
łączący w sobie kilka funkcji, takich 
jak pomieszczenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej, bibliotekę, wielofunkcyjna 
sala spotkań/świetlica, pomieszczenie 
techniczno-socjalne, WC, a także punkt 
informacji turystycznej. Wartość całej 
inwestycji wynosi ponad 2,5 mln zł.

Kolejna inwestycja, która jest już 
na finiszu to rozbudowa Szkoły 
Podstawowej wraz z budową sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawo-
wej w Maszkowicach. W ramach zada-
nia oprócz sali gimnastycznej powsta-
nie również jej zaplecze oraz dodatkowe 
sale lekcyjne wraz z przewiązką przy SP 

w Maszkowicach. Wartość inwestycji 
wynosi 3 223 049 zł, a termin jej wyko-
nania przypada na koniec maja 2022 r. 

Na to zadanie Gmina Łącko pozy-
skała dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz Programu in-
tegracji społeczności romskiej w Polsce 
na lata 2014-2020.
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Początkiem lutego br. ruszyły prace związane z budową  
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jazowsku

Niebawem rozpocznie się termomodernizacja trzech szkół 
podstawowych w naszej gminie

Wraz z początkiem lutego, ru-
szyły prace związane z bu-
dową Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów w Jazowsku. W ra-
mach projektu przewidziano budowę 
PSZOK z punktami napraw i przygo-
towania do ponownego użycia, roboty 
rozbiórkowe, budowę wiaty do składo-
wania i segregacji odpadów, montaż 
oświetlenia, przyłącz wodociągowy, 
prace w zakresie budowy ogrodzenia, 
utwardzenia placu i przebudowy dro-
gi, punkt napraw i odzysku, stróżówka, 

a także wyposażenie PSZOK o kontene-
ry i pojemniki. Zostanie tam wykonany 
również monitoring. Ponadto, w ra-
mach projektu zakupiony został szereg 
pojazdów, waga najazdowa i magazy-
nowa, rębak, myjka ciśnieniowa, wózek 
platformowy i wózek do palet.

W ostatnim czasie park samo-
chodowy Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Łącku powiększył się już 
o nowy samochód ciężarowy marki 
Renault Trucks D. Pojazd ten kosz-
tował 599 441 zł i został zakupiony 

w ramach zadania pn. „Budowa Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w miejscowości Jazow-
sko”. Dodatkowo, do ZGK w Łącku do-
starczono także kontenery na odpady 
oraz pojemniki typu dzwon. W ramach 
dostawy znalazło się 10 kontenerów 
i pojemników (typu KP-7 i mniejszych) 
oraz 48 pojemników typu dzwon. War-
tość zakupu to 172 274 zł. Pojemniki 
typu dzwon zostaną postawione w bie-
żącym roku na terenie wszystkich so-
łectw Gminy Łącko – po trzy kolory na 
każdy punkt.

Całkowita wartość projektu to bli-
sko 1,95 mln zł, w tym dofinansowa-
nie w kwocie 1,65 mln zł. Projekt jest 
współfinansowany z Regionalnego 
Programu Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020, oś priorytetowa 
V Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. 
Rozwijanie systemu gospodarki odpa-
dami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka 
odpadami – SPR.

Po otrzymanym dofinansowaniu 
na zadanie pn. „Poprawa efek-
towności energetycznej budyn-

ków oświatowych na terenie Gminy 
Łącko” w łącznej kwocie 4 590 000 zł, 
przy całkowitej wrtości zadania wy-
noszącej 5 100 000 zł, Gmina Łacko 
przystąpiła do przeprowadzenia postę-
powania przetargowego. Zadanie jest 
objęte dofinansowaniem z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych i zostało podzie-
lone na 3 części.

Pierwsza część dotyczy termomo-
dernizacji budynku Szkoły Podstawo-

wej w Jazowsku. Zakres robót obejmuje 
wykonanie docieplenia ścian i stropu, 
częściową wymianę stolarki, a także 
grzejników. Wymianie ulegnie również 
pokrycie dachowe oraz zamontowana 
zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Druga część polegać będzie na 
termomodernizacji budynku Szkoły 
Podstawowej w Szczereżu. Zakres in-
westycji obejmuje wykonanie robót 
demontażowych oraz montażowych, 
wykonanie docieplenia ścian i stropu, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymianę opaski wokół budynku i scho-
dów zewnętrznych, a także wymianę 

pokrycia dachowego oraz montaż in-
stalacji fotowoltaicznej.

Trzecia część zadania dotyczy 
termomodernizacji budynku Szko-
ły Podstawowej w Zabrzeży. Zakres 
robót obejmuje wykonanie robót de-
montażowych oraz montażowych, 
wykonanie docieplenia ścian, stropu 
i skosów, wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej, wymiany opaski wokół 
budynku oraz pokrycia dachowego, 
a także przebudowę kotłowni oraz 
wykonanie instalacji gazowej. Ponad-
to, zamontowana zostanie instalacja 
fotowoltaiczna.
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Gmina Łącko stara się pozyskać fundusze na inwestycje  
większe i mniejsze

Uczniowie bogatsi o wiedzę, a szkoły o sprzęt komputerowy  
i nie tylko

W ostatnim czasie Gmina Łąc-
ko złożyła kilka wniosków 
aplikacyjnych w różnych 

naborach. Między innymi, w ramach 
Programu „Polski Ład” w obszarach in-
westycyjnych dotyczących infrastruk-
tury drogowej, infrastruktury sporto-
wej oraz odnawialnych źródeł energii. 
W tych obszarach gmina ubiega się o:
1. Modernizację infrastruktury drogo-

wej na terenie Gminy Łącko. Szaco-
wana wartość tej inwestycji to nieco 
ponad 4,6 mln zł przy wnioskowa-
nym dofinansowaniu o wartości po-
nad 4,3 mln zł.

2. Rozbudowę infrastruktury sporto-
wej przy szkołach podstawowych 
w Jazowsku i Zagorzynie. To zada-
nie oszacowano na kwotę 2,6 mln 
zł, a wnioskowane dofinansowanie 
to ponad 2,3 mln zł.

3. Montaż instalacji fotowoltaicznych 
na obiektach użyteczności publicz-
nej na terenie Gminy Łącko. Przed-
sięwzięcie ma się zamknąć kwotą 
2,5 mln zł, a wnioskowane wsparcie 
to kwota ponad 2,2 mln zł.
Ponadto, złożono także dwa wnio-

ski aplikacyjne dotyczące Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Pierwszy 
z wniosków złożony do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie dotyczy 
dofinansowania zadania w ramach 
Programu „Zapobieganie poważnym 
awariom i likwidacja ich skutków dla 
środowiska – Bezpieczny Strażak”. 
Wartość zadania wynosi 49 992 zł, 
w tym wnioskowane dofinansowanie 
50%. Drugi wniosek z kolei, złożo-
ny w ramach programu „Małopolskie 
OSP 2022” dotyczy wymiany pokrycia 
dachowego na budynku remizy OSP 

Czerniec. Wartość projektu szacuje się 
na 119 571 zł, w tym wnioskowane do-
finansowanie w wysokości 60 000 zł. 
Pozostałe środki pochodzić będą z bu-
dżetu Gminy Łącko, środków własnych 
OSP Czerniec oraz środków przyzna-
nych z KSRG.

 
Kolejnym naborem, do którego apli-
kowała Gmina Łącko jest konkurs 
„Kapliczki Małopolski 2022”. W jego 
ramach przygotowano dwa wnioski do-
tyczące:
1. Prac konserwatorskich ołtarza 

w kaplicy cmentarnej w Łącku. 
Wartość zadania oszacowano na 

kwotę 47 157 zł, a wnioskowane do-
finansowanie to 28 294 zł.

2. Prac konserwatorskich związanych 
z odtworzeniem kamiennego umoc-
nienia skarpy celem zabezpieczenia 
przed zniszczeniem kapliczki św. Te-
kli w Kiczni. Ta inwestycja powinna 
wynieść 52 967 zł, a wnioskowane 
wsparcie to kwota 31 780 zł.

Realizując konsekwentnie zadania 
związane z poprawą przyszkolnej in-
frastruktury sportowej, Gmina Łącko 
złożyła wniosek aplikacyjny w ramach 
projektu „Małopolska infrastruktu-
ra rekreacyjno–sportowa – MIRS” 
w 2022 roku. W przypadku uzyskania 
dofinansowania, modernizacji ulegnie 
boisko sportowe przy Szkole Podstawo-
wej w Zarzeczu. Wartość tego projektu 
wynosi 220 140 zł, w tym wnioskowane 
dofinansowanie w kwocie 110 070 zł.

Planowany zakres prac będzie obej-
mował:

 ● wykonanie nawierzchni placu spor-
towo-rekreacyjnego,

 ● wykonanie odwodnienia,
 ● zakup i montaż wyposażenia,
 ● ustawienie stojaków do siatków-

ki wraz z siatkami, do koszyków-
ki, bramek aluminiowych do piłki 
ręcznej oraz montaż piłkochwytów.

Realizowany od czerwca 2020 
roku projekt pn. Szkoły na „6” 
w Gminie Łącko, którego war-

tość wynosi prawie 4,3 mln zł, przy do-
finansowaniu w kwocie ponad 3,6 mln 
zł, niesie za sobą nie tylko wzbogacenie 
uczniów o wiedzę i nowe umiejętności, 
a kadry pedagogicznej o kursy i szko-
lenia, ale także doposażenie placówek 
w sprzęt i pomoce dydaktycznie do na-

uki niemalże wszystkich przedmiotów.
W ostatnim czasie utworzono pra-

cownie językowe w ZSP w Czarnym 
Potoku, SP w Zagorzynie, Kiczni, 
Maszkowicach, Obidzy oraz w Jazow-
sku. Zakres prac obejmował zakup 
i montaż jednostek centralnych pra-
cowni językowych, przyłączeniowych 
stanowisk uczniowskich oraz słucha-
wek i głośników.

Natomiast w SP w Zarzeczu, Zabrze-
ży, Szczereżu i ZSP w Kadczy utworzo-
no pracownie językowo-komputerowe, 
które zostały zaopatrzone w laptopy dla 
uczniów i nauczycieli, pakiety biurowe, 
antywirusy, komputery stacjonarne 
i monitory dla uczniów (ZSP w Kad-
czy). Ponadto, zakupiono i zamonto-
wano jednostki centralne pracowni ję-
zykowych, przyłączeniowe stanowiska 
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Nowi Dyrektorzy szkół w trzech placówkach oświatowych

OSP w Łącku cieszy się piękną, wyremontowaną salą

uczniowskie, słuchawki i głośniki. Do-
datkowo, szkoły te doposażono o mul-
timedialne monitory dotykowe, a także 
utworzono tam ogólnodostępne punk-
ty komputerowe.

Każda z placówek biorących udział 
w projekcie otrzymała również po dwa 
tablety, a szkoły w Szczereżu, Maszko-
wicach i Kadczy wzbogacono o opro-
gramowania dla osób niedowidzących.

Wartość tych działań wynosi nieco 
ponad 468 tys. zł, a środki te w całości 
pochodzą z dofinansowania ze środ-
ków UE i Budżetu Państwa.

W połowie marca rozpoczął się tak-
że cykl wyjazdów edukacyjnych, które 
również realizowane są w ramach tego 
projektu. Uczniowie ze szkół objętych 
projektem odwiedzili Kraków, Wielicz-
kę, Oświęcim i Zakopane.

Program wyjazdów do Krakowa 
obejmował: zwiedzanie Kościoła Ma-
riackiego, Collegium Maius Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Muzeum „Rynek 
Podziemia Krakowa” oraz Barbakanu. 
Po obiedzie uczniowie zobaczyli „od 
kuchni” Teatr Groteska oraz uczestni-
czyli w warsztatach. W Wieliczce na-
tomiast, uczestnicy wyjazdu zwiedzali 
trasę „turystyczną” oraz brali udział 

w warsztatach z profilaktyki zdrowia. 
W Bochni główną atrakcją było zwie-
dzanie Kopalni Soli i udział w zajęciach 
edukacyjnych. Wyjazd do Oświęcimia 
był przeznaczony dla uczniów z 7 i 8 
klas. Uczestnicy zwiedzili oraz pozna-
li historię Obozu koncentracyjnego. 
Wzięli także udział w zajęciach warsz-
tatowych pt. „Niepodległa”. W Zako-
panem uczniowie zwiedzili m.in.: ul. 
Krupówki, Skocznię „Wielką Krokiew” 
im. Stanisława Marusarza, Stary Ko-
ściółek, Cmentarz „Na Pęksowym 
Brzyzku” oraz Muzeum Tatrzańskim. 
W programie był także wyjazd kolejką 
na Gubałówkę. Łączny koszt wszyst-
kich wyjazdów edukacyjnych to blisko 
121,5 tys. zł dla 780 uczestników.

Przypomnijmy również, że w ra-
mach projektu Szkoły na „6” w Gmi-
nie Łącko w ostatnich dwóch latach 
dostosowano szkoły do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Zakupiono 
schodołazy oraz wózki inwalidzkie do 
szkół podstawowych w Zarzeczu, Kicz-
ni i Zagorzynie, ZSP w Czarnym Poto-
ku oraz dostosowano pomieszczenie 
toalety w SP w Maszkowicach i ZSP 
w Czarnym Potoku. Przystosowano 
również sale lekcyjne do potrzeb two-

rzonych pracowni informatyczno-ję-
zykowych w szkołach podstawowych 
w Szczereżu, Zabrzeży i Zarzeczu oraz 
w ZSP w Kadczy. Ponadto, w ramach 
projektu zakupiono wiele pomocy dy-
daktycznych oraz wyposażenie meblo-
we do pracowni informatycznych i ję-
zykowych do poszczególnych szkół.

Wartość tych działań wyniosła łącz-
nie nieco ponad 188 tys. zł, w tym dofi-
nansowanie w kwocie 176 tys. zł.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

Początkiem marca odbyły się konkursy na stanowiska 
dyrektorów szkół w 5 placówkach oświatowych znaj-
dujących się na tenere Gminy Łącko. O fotel dyrekto-

ra można było się ubiegać w:
– Szkole Podstawowej w Kiczni,
– Szkole Podstawowej nr 1 w Obidzy,
– Szkole Podstawowej w Zabrzeży,
– Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku,
– Samorządowym Przedszkolu w Łącku.

Po przeprowadzonych konkursach, od 1 września 2022 
roku, stanowisko dyrektora obejmą:
– Pan Jacek Kwit – Szkoła Podstawowa w Kiczni,
– Pani Elżbieta Słabaszewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Łącku,
– Pani Marzena Szlęk – Przedszkole Samorządowe w Łącku.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Obidzy oraz w Szkole Pod-
stawowej w Zabrzeży, szkołami zarządzać będą dotychczasowi 
dyrektorzy, tj. Pani Krystyna Zygadło i Pan Grzegorz Baran.

12 marca br. Zakończył się cykl Wal-
nych Zebrań Sprawozdawczych Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu Gmi-
ny Łącko. Zwieńczeniem tych spotkań, 
było ostatnie zebranie, które zorganizo-
wała OSP w Łącku i miało ono miejsce 
w wyremontowanej dużej sali remizy. 

Na remont ten, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Łącku otrzymała dofinan-

sowanie w kwocie 45 000 zł z budże-
tu gminy. Ponadto, na modernizację 
remizy w ramach funduszu sołeckie-
go w latach 2020-2021 przeznaczona 
została łączna kwota 20 000 zł. Przy 
remoncie, swój wkład mieli również 
pracownicy Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Łącku.
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Solidarni z Ukrainą!

Marta Kowalik nowym sołtysem Jazowska

Po tragedii jaka dotknęła naszych 
sąsiadów ze wschodu, społecz-
ność Gminy Łącko nie pozostała 

obojętna wobec potrzebujących. Wraz 
z rosnącą chęcią pomocy, rozpoczęto 
spontaniczną zbiórkę najpilniejszych 
rzeczy pierwszej potrzeby, które były 
składowane w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Łącku. W akcję zaan-
gażowały się wszystkie jednostki OSP 
oraz szkoły z terenu naszej gminy, 
a także wielu mieszkańców chcących 
nieść pomoc Ukraińcom dotkniętym 
wojną. W ciągu kilku dni zebrano 26 
palet z darami dla mieszkańców jed-
nej z lwowskich parafii, w której po-
sługę pełni pochodzący z ks. Rafał 
Zborowski, i z którym kontakt nawią-
zał Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzi-
na. Ksiądz Rafał zgłosił też potrzebę 
zakupu agregatu, nie licząc nawet 
na to, że w przeciągu tygodnia urząd 
gminy wraz z Parafią Łącko, dzięki 
przychylności proboszcza ks. Czesła-

wa Noworolnika zorganizują zbiórkę 
środków na ten cel. Przedsięwzięcie 
to udało się zrealizować w stu procen-
tach. Nowy agregat, za kwotę 40 tys. zł 
wraz z wszystkimi zebranymi darami 
zostały dostarczone pod granicę pol-
sko-ukraińską, a stamtąd do Lwowa 
zostały przekazane przedstawicielom 
Fundacji Semper Fidelis na rzecz Ar-

chidiecezji Lwowskiej, by dotrzeć do 
miejsca docelowego.

Mieszkańcy Gminy Łącko otworzy-
li również swe serca i domy dla ucie-
kających z dotkniętej wojną Ukrainy 
i przyjęli pod swój dach głównie kobie-
ty i dzieci. Na dzień 31 marca 2021 r. 
w Gminie Łącko zarejestrowano 149 
obywateli Ukrainy.

Po rezygnacji Pana Grzegorza Ol-
szewskiego z funkcji sołtysa miej-
scowości Jazowsko, przeprowa-

dzone zostały wybory mające na celu 

wyłonienie nowego „włodarza” wsi. 
Do walki o możliwość piastowania tej 
funkcji zgłoszono jedną kandydatkę, 
która w wyborach przeprowadzonych 

w dniu 27 lutego 2022 r. większością 
głosów została wybrana na sołtysa Ja-
zowska. Pani sołtys Marcie Kowalik 
gratulujemy i życzymy powodzenia 
w sprawowaniu obowiązków.

Zmiana na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji  
w Starym Sączu

W połowie lutego w starosą-
deckim komisariacie policji 
odbyło się uroczyste poże-

gnanie podinsp. Krzysztofa Pawlaka, 
który od 2011 roku zajmował stanowi-
sko Komendanta Komisariatu Policji 
w Starym Sączu i po 27 latach pracy 
w policyjnym mundurze przeszedł na 
emeryturę. Nowym Komendantem 
starosądeckich funkcjonariuszy został 
nadkom. Arkadiusz Krok, który do tej 
pory pełnił funkcję Komendanta Komi-
sariatu Policji w Muszynie.

Spotkaniu przewodniczył mł. insp. 
dr Krzysztof Dymura – Komendant 
Miejski Policji w Nowym Sączu, który 
w imieniu kadry kierowniczej nowo-
sądeckiej policji złożył podziękowania 
za wieloletnią, pełną profesjonali-
zmu służbę i wręczył pamiątkowy list 
podinsp. Pawlakowi. W uroczystości 
udział wzięli również Jan Dziedzina – 
Wójt Gminy Łącko, Stanisław Banach 
– Wójt Gminy Podegrodzie oraz Ja-
cek Lelek – Burmistrz Starego Sącza. 
Samorządowcy również podziękowali 
emerytowanemu funkcjonariuszowi za 

współpracę oraz za pilnowanie porząd-
ku na terenie ich gmin.

W trakcie spotkania rozkaz perso-
nalny o powołaniu na stanowisko Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Sta-
rym Sączu odebrał nadkom. Arkadiusz 
Krok.

Ponadto, Komendant Miejski 
Policji w Nowym Sączu z dniem 17 
lutego br. powierzył pełnienie obo-
wiązków Komendanta Komisariatu 
Policji w Muszynie podkom. Sebastia-
nowi Wójtowiczowi.
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PODSUMOWANIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH 

Ostatnie trzy lata to trudny okres 
związany z pandemią korona-
wirusa, przez co jak wiadomo 

dotychczasowe życie stanęło na głowie, 
bo jak inaczej nazwać to wszystko co 
dotychczas było normą, a obecnie jest 
mocno zawirowane. Wszystkie wpro-
wadzane ograniczenia, zakazy i naka-
zy epidemiologiczne spowodowały, że 
to co znaliśmy sprzed pandemii, nagle 
zostało zatrzymane, zabrane czy ogra-
niczone. Każda dziedzina życia została 
dotknięta covidem, więc i szeroko po-
jęta kultura ucierpiała i wciąż jeszcze 
boryka się z trudnościami. Naszego 
lokalnego podwórka kulturowego nie 
ominęły również te ograniczenia, a ści-
ślej brak corocznych stałych imprez 
takich jak Święto Kwitnącej Jabłoni, 
Święto Owocobrania, konkursy i inne 
wydarzenia. Gdy pojawiają się drobne 
luzowania obostrzeń to też nie rozwią-
zują całkowicie problemu, ponieważ 
nie da się niektórych wydarzeń zorga-
nizować ot tak, z dnia na dzień. Korzy-
stając z tych pojawiających się co jakiś 
czas okienek nadziei udało się zorgani-
zować, oczywiście zgodnie z reżimem 
sanitarnym, Koncert Noworoczny 
w naszej Łąckiej Hali Sportowej, a wy-
konawcą była Orkiestra Reprezentacyj-
na Straży Granicznej z Nowego Sącza 
wraz z solistami. Całe przedsięwzięcie 
było wyzwaniem organizacyjnym, po-
nieważ obowiązujące przepisy sanitar-
ne bardzo restrykcyjnie regulują ilość 
osób zasiadających na widowni, jak 

również sposób rozmieszczenia. Wszy-
scy chętni musieli osobiście zgłosić się 
do siedziby GOK w Łącku i wypełnić 
formularze dotyczące szczepień i na tej 
podstawie otrzymywali darmowe bile-
ty wstępu, rzecz jasna liczba osób nie-
zaszczepionych była dużo mniejsza od 
tych zaszczepionych. Kiedy wszystko 
zostało praktycznie dopięte na ostatni 
guzik, to pojawił się ból głowy u orga-
nizatora związany ze wzrostem zaka-
żeń i całkiem realnym scenariuszem 
wprowadzenia całkowitego zakazu or-
ganizacji imprez kulturalnych. Osta-
tecznie Koncert się odbył i jak zawsze 
do tej pory bywało, dał duchową ucztę 
zgromadzonej publiczności spragnio-
nej takich właśnie wydarzeń co było 
widoczne w postaci gromkich braw, jak 
również ciepłych słów padających pod 
kątem organizatora.

Wcześniej bo jeszcze w grudniu 
2021 r. odbył się Konkurs szopek, pają-
ków, podłaźniczek oraz stroików świą-
tecznych, a liczba dostarczonych prac 
konkursowych była tak ogromna, że 
pomieszczenia naszego GOK – u były 
zapełnione po brzegi, natomiast jury 
konkursu musiało zmierzyć się z nie 
lada wyzwaniem. Tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia dzieci z naszego 
Ogniska Muzycznego nie mogąc wy-
stąpić w tradycyjnym Koncercie ko-
lęd, który normalnie organizowaliśmy 
w okresie świątecznym nagrały mate-
riał właśnie z kolędami, które były pre-
zentowane na Facebooku GOK w Łąc-

ku w czasie Świąt.
Kolejnym cyklicznym, kolorowym, 

skupiającym bardzo dużą grupę osób 
wydarzeniem był Kiermasz Świątecz-
ny na płycie naszego rynku podczas, 
którego oprócz prezentacji szerokiego 
spektrum związanego ze Świętami Bo-
żego Narodzenia, przy pięknej żywej 
choince, w towarzystwie Świętego Mi-
kołaja odbyło się podsumowanie wspo-
mnianych wcześniej konkursów oraz 
wręczenie nagród zwycięzcom w po-
szczególnych kategoriach, jak również 
wszystkim uczestnikom konkursu.

Orkiestra Dęta im. Tadeusza Mo-
ryto działająca przy naszym GOK-
-u uczestniczyła w uroczystej Pasterce 
jak również podczas Mszy Św. w dru-
gi dzień Świąt co jest już stałą trady-
cją kontynuowaną od bardzo dawna. 
W tym miejscu pozwolę sobie na chwi-
lę refleksji i garść wspomnień. Otóż jak 
wiadomo grudzień to także rocznica 
tego co wydarzyło się 40 lat wcześniej 
13.12.1981r., czyli wprowadzenie sta-
nu wojennego w Polsce. Te oba wyda-
rzenia czyli pandemia i stan wojenny 
mają jeden wspólny wydźwięk, a mia-
nowicie zakazy, nakazy, lęk, obawa 
o przyszłość, z tym że to co działo się 
przed 40 laty było o wiele trudniejsze 
i nieporównywalne z obecną sytuacją… 
Wówczas za złamanie przepisów moż-
na było oberwać przysłowiową pałą 
milicyjną, trafić do więzienia, a nawet 
stracić życie. Oficjalne dane potwier-
dzają, że w tym właśnie okresie straciło 
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życie około 100 osób. Na obszarze ca-
łego kraju działały Grupy Operacyjne 
złożone z żołnierzy Wojska Polskiego 
i Milicji. Każda taka Grupa składała się 
z oficera i kilku żołnierzy oczywiście 
pod bronią, a ich liczba była uzależ-
niona od wielkości obszaru, na którym 
działała. Na terenie Gminy Łącko była 
grupa złożona z oficera oraz trzech żoł-
nierzy z 6 Dywizji Powietrzno-Desan-
towej z Krakowa. Byli widoczni wszę-
dzie, a zwłaszcza tam gdzie pojawiały 
się duże skupiska osób, a jak wiadomo 
w Łącku co drugą środę był jarmark, 
toteż bardzo skrupulatnie przygląda-
li się wszystkiemu czym handlowano. 
Obowiązywała godzina milicyjna więc 
poruszanie się podczas jej trwania 
wymagało specjalnych przepustek. 
Jadąc do Nowego Sącza, Szczawnicy, 
Limanowej czy gdziekolwiek trzeba 
było mieć zawsze przy sobie dokument 
tożsamości – osoby dorosłe dowody 
osobiste, natomiast młodzież ucząca 
się legitymacje szkolne, studenckie, 
ponieważ przy głównych drogach były 
rozmieszczone posterunki, na których 
sprawdzano wszystkie poruszające się 

pojazdy i osoby. Przed Świętami Bo-
żego Narodzenia w 1981 r. Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego zezwoliła, 
aby mogły odbyć się tradycyjne Paster-
ki. Idąc tym tropem ówczesne szefo-
stwo GOK-u wraz z kierownictwem Or-
kiestry wystąpiło z prośbą właśnie do 
wspomnianego wcześniej oficera Gru-
py Operacyjnej o wydanie zezwolenia 
na przeprowadzenie próby w związku 
z Pasterką i takowe pozwolenie otrzy-
mało. Podczas trwania próby do sali 
wkroczył oficer w towarzystwie dwóch 
żołnierzy, jeden pozostał za drzwiami, 
a drugi towarzyszył oficerowi. Oczywi-
ście próba została przerwana, ale tenże 
oficer powiedział, aby sobie nie prze-
szkadzać i grać dalej, sam natomiast 
usiadł przy stole i przeglądał zeszyty 
nutowe – popularne marszówki. Oko-
ło godz. 21:30 zapytał jak długo jeszcze 
potrwa próba ponieważ niebawem go-
dzina milicyjna i nie chciałby nikogo 
spotkać po godz. 22:00. Trzeba tutaj 
nadmienić, że wtedy wszyscy na próby 
uczęszczali pieszo z najdalszych nawet 
zakątków naszego regionu. Ot, takie to 
były czasy… 
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Wspomnienie ferii zimowych

Po zimowych feriach pozostało już 
tylko wspomnienie, ale mamy 
nadzieję, że ci, którzy skorzystali 

z naszej oferty byli bardzo zadowole-
ni. W ramach atrakcji feryjnych odby-
ły się wyjazdy do kina i Jumpmanii, 
a także warsztaty plastyczne prowa-
dzone przez naszych twórców pp. Kry-
stynę Sukiennik i Magdalenę Leszko. 
Wszystkie propozycje cieszyły się 
ogromną popularnością wśród dzieci 
i młodzieży, a że do wakacji już coraz 
bliżej, mamy nadzieję, że również sko-
rzystacie z naszej oferty.

W styczniu br. Orkiestra wykona-
ła dwa koncerty, a mianowicie w dn. 
23.01.2022 udała się do Wierzchosła-
wic koło Tarnowa, gdzie wzięła udział 
w uroczystościach związanych z 148. 
rocznicą śmierci Wincentego Wito-
sa. Oprócz repertuaru kolędowego 
zaprezentowała utwory patriotyczne 
i rozrywkowe. Drugi koncert odbył się 
w dn. 30.01.2022 w łąckim kościele, 
a repertuar był z niewielkimi zmianami 
praktycznie taki sam jak w Wierzcho-
sławicach. Orkiestra obecnie przygoto-
wuje się do nagrania kolejnej płyty, a to 
w związku z przypadającą w tym roku 
75. rocznicą działalności.

Przepięknym wydarzeniem wpisu-
jącym się w okres Świąt Bożego Na-
rodzenia były Jasełka przedstawione 
dwukrotnie w sali teatralnej łąckiego 
Domu Katechetycznego w wykonaniu 
Grupy Teatralnej „Berecik” działają-
cej przy naszym GOK-u, z udziałem 
Scholki Parafialnej. Przedstawienie 
pt. „Wielkie Rzeczy uczynił mi…” było 
okazją do pięknego i głębokiego prze-
życia Tajemnicy Narodzenia Pana 
Jezusa, a zgromadzeni duzi i mali 
widzowie gromko oklaskiwali małych 
aktorów. Udało się również zorgani-
zować Orszak Trzech Króli wspólnie 
z Parafią w Łącku, który zgromadził 
bardzo dużą grupę osób zaangażowa-
nych bezpośrednio jak również po-

średnio czyli tych, którzy przemasze-
rowali z łąckiego rynku do kościoła. 
Podczas przemarszu Trzej Królowie 
zatrzymali się na dworze króla Hero-
da, gdzie została przedstawiona scen-
ka rodzajowa. Przed żłóbkiem odbył 
się pokłon mędrców i złożenie darów, 
które przynieśli, a następnie śpiew 
kolęd każdej z uczestniczących grup, 
a potem uroczysta Msza Św. w oprawę 
której włączyli się: Scholka Parafialna, 
Kolędnicy Misyjni, Zespół Regionalny 
„Górale Łąccy”, Parafialny Chór „Zew 
Gór”, Związek Podhalan Oddział Łąc-
ko, Grupa Teatralna „Berecik”, mło-
dzież z zespołu „Snonif”, członkowie 
Kościoła Domowego. Podziękowania 
również dla strażaków OSP w Łącku 
za zabezpieczenie Orszaku. 

Miesiąc styczeń zakończył się im-
prezą związaną z XX Finałem WOŚP, 
podczas którego nasz Łącki Sztab 
działający w jej ramach przeprowa-
dził tradycyjną zbiórkę w kilkuna-
stu miejscach naszej Gminy poprzez 
kwestujących wolontariuszy. Bardzo 
kapryśna, wietrzna pogoda nie od-
straszyła kwestujących i zbiórka jak 
każdego roku odbyła się bez prze-
szkód. W Łąckiej Hali Sportowej od-
bywały się występy, pokazy, warsz-
taty plastyczne, licytacje, była mini 
loteria fantowa. Efektem końcowym 
jest zebrana kwota ponad 31 tys. zło-

tych, która została rozliczona i wpła-
cona na konto WOŚP.

Obserwując zainteresowanie, jak 
też prowadząc rozmowy w różnych 
kręgach i na różnych płaszczyznach 
można stwierdzić, że czas pandemii 
wyzwolił w ludziach wielką tęsknotę za 
normalnością, za możliwością uczest-
nictwa w wydarzeniach kulturalnych 
takich jak chociażby te opisane powy-
żej. Jest głód spotkań, podczas których 
można porozmawiać i pobyć człowiek 
z człowiekiem twarzą w twarz tu i teraz, 
a tego nie da się zastąpić żadną formą 
komunikowania się.

Organizacja jakiegokolwiek wyda-
rzenia wymaga zaangażowania bar-
dzo dużej grupy osób i środków tech-
nicznych toteż w tym miejscu jako 
organizatorzy GOK w Łącku składamy 
serdeczne podziękowania wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek sposób oka-
zali swą pomoc w przygotowaniach jak 
również podczas imprez.

Marek Lipień 
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III miejsce dla Górali Łąckich w konkursie  
tańca zbójnickiego

Gminny Dzień Kobiet

W dniach 9-13 lutego br. w Bu-
kowinie Tatrzańskiej odbył 
się Jubileuszowy 50. Góralski 

Karnawał organizowany przez Buko-
wiańskie Centrum Kultury "Dom Ludo-
wy" oraz Gminę Bukowina Tatrzańska.

W ramach tegorocznych obchodów 
oprócz licznych koncertów, spotkań 
i konferencji miały miejsce już trady-
cyjnie Ogólnopolski Konkurs Grup 
Kolędniczych, Popis Par Tanecznych, 
Kumoterki oraz Konkurs Tańca Zbój-
nickiego. W tym ostatnim konkursie 
wzięli udział zbójnicy z Zespołu Regio-
nalnego "Górale Łąccy" z Łącka. Ich 
występ został nagrodzony III miejscem 
i Ciupagą Juhaską.

Serdecznie gratulujemy.

Zbójnicy wystąpili w składzie: Da-
riusz Najduch, Marcin Tarchała/Da-
niel Opyd, Wojciech Chlipała, Adrian 
Najduch, Janusz Skupiński, Sławomir 
Najduch, Maciej Garbacz, Mariusz 
Najduch.

Kierownik zespołu: Łukasz Ukleja

Kapela w składzie: Dawid Golonka, 
Mateusz Kulasik, Dominik Gorczowski 
i Tomasz Gromala.

W miłej atmosferze upłynął 
wczorajszy Gminny Dzień 
Kobiet, który odbył się w hali 

widowisko-sportowej w Łącku.
Na wszystkie Panie czekał słodki 

poczęstunek oraz stoiska wystawo-
we. Życzenia przekazali Wójt Gminy 
Łącko Jan Dziedzina i dyrektor GOK 
w Łącku Józef Strączek. Wśród wszyst-
kich uczestniczek zostały rozlosowane 
nagrody, ufundowane przez: Dekor 
studio ślubne (Jolanta Faron), OBE-
RŻA Łącko, Sklep Patryk (Katarzyna 
Farganus), firmę Tupperware (Irena 
Mizgała), Stowarzyszenie Amatorski 
Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej oraz 
Wójta Gminy Łącko. Słodki poczęstu-
nek przygotował Zakład Cukierniczo-
-Lodziarski "U Gromali". Nie zabrakło 
również podziękowań dla mieszkań-
ców za zbiórkę na rzecz mieszkańców 
Lwowa, ale również hołdu oddanego 
walczącej Ukrainie. 

Głównym punktem wieczoru był 
spektakl "Narcyz" w wykonaniu akto-
rów Teatru Nowego z Nowego Sącza. 
Zabawna komedia (w reż. Krzysztofa 
Pomietły), w której wystąpili: Saman-

ta Zwolennik, Violetta Romul-Pomie-
tło, Józef Więcławek, Krzysztof Po-
mietło, została nagrodzona gromkimi 
owacjami.

Mimo trudnej sytuacji politycznej, 
wieczór ten pozwolił na chwilę ode-
rwać się od rzeczywistości i zapomnieć 
o problemach.

Organizatorzy: stowarzyszenie 
Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi 
Łąckiej i Gminny Ośrodek Kultury 
w Łącku, impreza współfinansowana 
z budżetu Gminy Łącko w ramach za-
dania „Kulturalne Łącko – cykl wyda-
rzeń kulturalnych”.
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Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w Gminie Łącko

24 lutego obudziliśmy się w zu-
pełnie innej rzeczywistości – za naszą 
wschodnią granicą wybuchła wojna 
– Rosja zaatakowała Ukrainę. Chyba 
nikt z nas nie podejrzewał, że w XXI 
w., w środku Europy dojdzie do takie-
go ataku agresji. Co więcej, codziennie 
słyszymy o kolejnych aktach brutal-
nych mordów, gwałtów, odnajdywane 
są zbiorowe mogiły. Do naszego kraju 
napłynęła ponad 2 mln grupa uchodź-
ców – głównie kobiet i dzieci. Na tere-
nie naszej gminy schronienie znalazło 
blisko 200 osób. Dzięki otwartym ser-
com mieszkańców – wielu rodzin z na-
szej gminy – znaleźli tutaj dom. 

Dom parafialny w Łącku, dzięki 
życzliwości księdza Proboszcza Czesła-
wa Noworolnika i wsparciu wielu osób 
– wolontariuszy, na czele z Wiesławem 
Prostko, zamienił się w świetlicę pomo-
cy Ukraińcom. Tam właśnie spotykają 
się tak dorośli, jak i dzieci, aby ze sobą 
porozmawiać, spędzić wspólnie czas. 
Rzeczywistość pokazała, że to miejsce 
jest niezwykle potrzebne – rozwiązy-
wane są tutaj bieżące problemy, wy-
pełniane wnioski związane z pobytem 
w Polsce, organizowane spotkania 
z wójtem gminy, czy kierownikiem 
OPS, prowadzone są zajęcia z j. pol-
skiego i j. angielskiego, a także zajęcia 
dla dzieci i dorosłych. 

Chyba wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że pomoc będzie potrzebna 
w dłuższym okresie czasu, dlatego na 
fb powstała grupa „Pomoc Ukrainie 
– Łącko”, gdzie zamieszczane są in-
formacje na temat bieżących potrzeb. 
Jedną z form pomocy, ale również 
podziękowania dla mieszkańców za 
ogrom pomocy jaka została przekazana 
Ukrainie (przypomnijmy – zostało ze-
branych 26 palet potrzebnych rzeczy, 
a także zakupiony został agregat prą-
dotwórczy, które to powędrowały do 
Lwowa) był koncert charytatywny.

Łącko solidarne 
z Ukrainą – koncert 
charytatywny

Koncert Charytatywny „Łącko so-
lidarne z Ukrainą” odbył się 20 marca 
w hali widowiskowo-sportowej w Łąc-
ku. Było to niezwykle wzruszające wy-
darzenie, cieszące się ogromnym zain-
teresowaniem licznie zgromadzonych 
mieszkańców Gminy Łącko. Otwarcia 
dokonali Wójt Gminy Łącko Jan Dzie-
dzina, proboszcz Parafii Łącko ks. Cze-
sław Noworolnik i dyrektor GOK Józef 
Strączek. Na scenie wystąpili Kapela 
Ciupaga oraz Kordian z zespołem Men 
in Black, ale również młodzi ukraiń-
scy artyści, którzy znaleźli schronienie 
w domach mieszkańców gminy Łącko. 
Ci ostatni zaprezentowali popisy wo-
kalne i taneczne. Dodatkowymi atrak-
cjami były kąciki dla najmłodszych 
i słodki poczęstunek. Koncert był oka-
zją do wielu wzruszeń, ale i formą po-

dziękowania dla społeczności lokalnej 
za akcję pomocy dla Ukrainy.

„Ukraina to Ty, to ja, Ukraina to 
my” – to tytuł wzruszającej piosenki, 
która zabrzmiała na koniec koncertu, 
jako specjalna dedykacja dla wszyst-
kich ludzi o wielkich sercach. Trudno 
tak naprawdę słowami wyrazić ogrom 
emocji towarzyszących całemu koncer-
towi. 

Zbiórka dała kwotę 14.601,30 zł 
i 1 euro, zasili ona konto pomocy dla 
Ukrainy w Łącku.

W imieniu organizatorów i instytu-
cji wspierających z całego serca dzię-
kujemy: kapeli Ciupaga, Kordianowi 
z zespołem Men in Black – za wspa-
niałe koncerty, młodym ukraińskim 
artystom Mariczce, Justynce, Anasta-
zji, Olence i Ahmedowi – za piękne 
występy, PHU Biurowiec – pp. Annie 
i Grzegorzowi Baranom, Klubowi Se-
niora w Łącku z pp. Karoliną i Pauliną, 
p. Monice Bednarz GravMIX ręko-
dzieło, pp. Małgorzacie i Tomaszowi 
Rychlcom, p. Krystynie Sukiennik, p. 
Małgorzacie Dudzie-Klag, p. Elżbie-
cie Majerskiej, p. Grażynie Opyd, p. 
Marii Słabaszewskiej, p. Stanisławowi 
Pasoniowi – radnemu Województwa 
Małopolskiego, p. Rafałowi Faronowi 
(VeloBudka), p. Joannie Dąbrowskiej, 
Restauracji pod Jabłonią – p. Józefo-
wi Franczykowi i p. Celinie Pierzchale, 
wspaniałym Paniom z KGW w Łącku, 
KGW w Maszkowicach i KGW Szcze-
reżanki – za podarowane upominki, 
przygotowanie atrakcji, wspaniały po-
częstunek, Aleksandrowi Pustułce – za 
wykonanie plakatu, ForStory i Marci-
nowi Baranowi – za fotorelację i nagra-
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nie filmu, Szkolnemu Kołu Caritas z ks. 
Włodzimierzem – za zorganizowanie 
zbiórki oraz chłopakom Maćkowi, 
Bartkowi, Jarkowi, Andrzejowi i Da-
mianowi za pomoc w uporządkowaniu 
sali po koncercie, Adamowi również za 
pomoc przy składaniu sprzętu, p. Alek-
sandrowi Pustułce – za wykonanie pro-
jektu plakatu, panom od techniki estra-
dowej Leszkowi od dźwięku i Sylwkowi 
od światła, pracownikom ZGK i hali 
sportowej w Łącku, a także wszystkim, 
którzy byli, wspierali i w jakikolwiek 
sposób pomogli. Dobro wraca!!!

 
Organizatorzy: Gmina Łącko, 

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Pa-
rafia pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku 
i Małopolskie Centrum Kultury Sokół 
w Nowym Sączu.
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Ekologiczny Jarmark Regionalny w Miasteczku 
Galicyjskim w Nowym Sączu

27 marca w Miasteczku Galicyjskim 
w Nowym Sączu odbył się Ekologiczny 
Jarmark Regionalny zorganizowany 
przez fundację "Po zdrowie do natury" 
promującej markę Miodny Szlak.

Jarmark odbył się pod nazwą 
"Skarby gminy Łącko", a więc wśród 
wystawców znaleźli się twórcy i ręko-
dzielnicy – Krystyna Sukiennik, Kinga 
Zbozień, Lucyna Job, Lucyna Groń, 
Maria Pogwizd, Józef Tokarz, Janusz 
Kyrcz oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
– z Łącka, Kiczni, Szczereża, Woli Ko-
snowej i Maszkowic oraz Owoc Łącki 
i Tłocznia Maurera.

Wszystkich zebranych na wyda-
rzeniu do odwiedzenia łąckiej ziemi 
zaprosił wójt gminy Łącko Jan Dziedzi-
na, a dla gości zgromadzonych w Mia-
steczku Galicyjskim wystąpili kapela 
Zagorzynioki (ze Szkoły Podstawowej 
w Zagorzynie) oraz Zespół Regionalny 
„Górale Łąccy”. Stoiska gminy Łącko 
odwiedziła radna Województwa Mało-
polskiego p. Marta Mordarska.

Walne Zebranie OSP w Łącku 

W dniu 12 marca w naszej jed-
nostce odbyło się zebranie 
sprawozdawcze za rok 2021. 

Spotkanie było okazją do otwarcia od-
nowionej dużej sali, w której od lipca 
zeszłego roku trwały prace remontowe.

Rozpoczęcia dokonał Prezes OSP 
dh Jan Mrówka, który powitał wszyst-

kich przybyłych na zebranie. Następ-
nie Ks. Proboszcz Czesław Noworolnik 
poświęcił odnowioną salę. Kolejnym 

punktem było wręczenie odznaczeń, 
które z rąk V-ce Prezesa Oddziału Po-
wiatowego dh Teodora Gargasa i Ko-
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mendanta Miejskiego PSP odebrali 
dh Dariusz Rams – srebrny i dh Piotr 
Pachut – brązowy medal za zasługi dla 
pożarnictwa. Po tej uroczystej chwili 
rozpoczęliśmy zebranie. Na początku 
wybrano Przewodniczącego , którym 
został Jan Dziedzina. Później nastąpiło 
przedstawienie sprawozdań za minio-
ny rok, które referowali: Prezes Jan 
Mrówka, Naczelnik – Marcin Gondek, 
Skarbnik – Marek Podgórski, Dowód-
ca MDP – Łukasz Jurek, Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej – Mieczysław 
Adamczyk. Kolejnym punktem było 

jednogłośne udzielenie absolutorium 
dla Zarządu, po którym przyszedł czas 
na wystąpienie Gości. W tym punkcie 
głos zabrali:

Starosta Nowosądecki Marek 
Kwiatkowski, który wspólnie z Prze-
wodniczącym Rady Powiatu Nowosą-
deckiego Romanem Potońcem prze-
kazał naszej jednostce promesę na 
zakup sprzętu i umundurowania bo-
jowego na kwotę 5000 zł., Komendant 
Miejski PSP w Nowym Sączu st. bryg. 
Waldemar Kuźma, V-ce Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego dh Teodor 
Gargas, Komendant Gminny OSP dh 
Mariusz Piwowar, Ks. Proboszcz Cze-
sław Noworolnik, Przewodnicząca 
Rady Gminy Łącko Bernadetta Wą-
chała-Gawełek oraz Wójt Gminy Łąc-
ko Jan Dziedzina.

Podczas wystąpień pod naszym 
adresem padło bardzo wiele miłych 
słów, gratulacji, podziękowań, życzeń 
oraz zapewnień o dalszym wspieraniu 
naszej jednostki. W spotkaniu wzięli 
udział: Zastępca Wójta dh Paweł Dy-
biec, przedstawiciele Rady Gminy – 
Elżbieta Majerską, Tadeusz Kurzeja, 
Jan Mąka, Dyrektor GOK – Józef Strą-
czek, Kierownik ZGK – Paweł Czepie-
lik, Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP 
w Czerńcu – dh Konrad Gurgul i dh 
Adrian Pasiud, OSP Maszkowic – dh 
Hubert i Maksymilian Pustułka, OSP 
Zabrzeż – dh Antoni Baran. Obecni 
byli również Sponsorzy, Członkowie 
Honorowi i Wspierający. 

Zarząd OSP składa gorące po-
dziękowania Wszystkim obecnym na 
zebraniu, dziękuje za wsparcie finan-
sowe, materiałowe i każdą pomoc skie-
rowaną dla naszej jednostki.

Szczególne podziękowania składa-
my Wszystkim Druhnom i Druhom za 
wkład pracy i poświęcony czas podczas 
remontu. Wasze poświęcenie i serce 
oddane w realizację tego projektu jest 
nie do ocenienia. Wielkie podziękowa-
nia Wszystkim i każdemu z osobna.

Jan Mrówka

XXI Gminny Konkursu Młodych Wokalistów
eliminacje do XXVII Starosądeckiego Konkursu Młodych 
Wokalistów – Łącko, 05.04.2022
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Jury w składzie: 
1. Jarosław Kuśnierz, 
2. Zbigniew Kogut, 
3. Piotr Krzywdziński, 
4. Marek Lipień 

po ocenie 65 wykonawców w czterech katego-
riach wiekowych postanowiło przyznać:

kat. I do lat 8
I m-ce: Amelia Gromala – SP w Zabrzeży
II m-ce:  Hanna Pogwizd – SP w Zabrzeży
III m-ce:  Rita Zygadło – ZSP w Łącku
– wszystkie te osoby otrzymały kwalifikacje do finału powiatowego

kat. II – od 9 do 11 lat
I m-ce: Magdalena Biel  – ZSP w Łącku
II m-ce:  Emilia Gromala – SP w Zabrzeży
III m-ce:  Maria Kramarczyk – SP w Szczereżu
 Martyna Klag – SP w Zabrzeży
– wszystkie te osoby otrzymały kwalifikacje do finału powiatowego, 

kwalifikację otrzymała również Anna Szczepaniak – ZSP w Łącku
 
kat. III – od 12 do 14 lat
I m-ce: Julia Ferenc – SP w Zabrzeży
II m-ce:  Aleksandra Talar – SP w Maszkowicach
III m-ce:  Zuzanna Piszczek – ZSP w Kadczy
– wszystkie te osoby otrzymały kwalifikacje do finału powiatowego, 

kwalifikację otrzymała również Kamila Zaremba – ZSP w Kadczy

kat. IV – od 15 lat
I m-ce: Dominika Podobińska – ZSP w Czarnym Potoku
– wszystkie te osoby otrzymały kwalifikacje do finału powiatowego. 

Jury podkreśliło niezwykle wysoki poziom konkursu, podkreślając że niezwykle ważny jest dobór repertuaru do wieku 
i możliwości wokalnych uczestników. Jury podziękowało tak uczestnikom, jak i opiekunom za udział w konkursie.

„Kraina Uśmiechu”  
w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Łącku

Dzieci z Niepublicznego Języko-
wo-Sportowego Przedszkola 
"Kraina Uśmiechu" w Łącku 

uczestniczą w spotkaniach czytelni-

czych organizowanych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Łącku. Poznały 
już zasady obchodzenia się z książecz-
kami, zachowania w bibliotece i wypo-

życzania. Potrafią zrobić zakładki do 
książki. Spotkania są okazją do wspól-
nej lektury i zabawy. Humorystyczne 
opowieści o krowie Matyldzie wywołu-
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ją uśmiech na twarzach dzieci i zachę-
cają do czytania, a wiersz Jana Huszczy 
przestrzega przed niewłaściwym ob-
chodzeniem się z książkami:

Jan Huszcza

„Skarga książki” 

Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.

Pozginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.

Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.

Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.

Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.

Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie.

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI obchodzony jest od 

1967 roku w rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena (1805). Święto zostało 
uchwalone przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY). 
Ustanowiono je, aby promować literaturę dla dzieci i wspierać rozwój czytelnic-
twa. W tym roku gospodarzem tego święta jest Kanadyjska sekcja IBBY. Przesła-
nie dla dzieci napisał Richard Van Camp, a oto jego treść: 

„Czytanie to wolność. Czytanie to oddech. 
Czytanie pozwala zobaczyć świat w nowy sposób i zaprasza do światów,  

których nigdy nie chcesz opuścić. 
Czytanie pozwala twojej duszy śnić.

Mówią, że książki są przyjaciółmi na całe życie i zgadzam się z tym.
Twój idealny wszechświat rośnie tylko wtedy, gdy czytasz.

Historie to skrzydła, które pomagają wznosić się każdego dnia, więc znajdź książ-
ki, które przemawiają do twego ducha, do twego serca, do twego umysłu.

Historie to lekarstwa. Leczą. Pocieszają. Inspirują. Uczą.
Błogosław gawędziarzy, czytelników i słuchaczy.

Błogosław książki. Są lekarstwem na lepszy, jaśniejszy świat.
Mahsi cho. Dziękuję bardzo”.

Świętujmy!

Biblioteki obchodzą to święto organizując imprezy promujące czytelnictwo, 
warsztaty, konkursy. Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku – Filia Jazowsko wpi-
sując się w ten trend postanowiła w tym roku świętować z ulubioną serią wielu 
dzieci na świecie, opowiadającą o przygodach Misia Tulisia. 

Maria Najduch
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Informacje ze Szkoły Podstawowej w Obidzy

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

Kazimierz Sosnowski

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. 
prof. Kazimierza Sosnowskie-
go w Obidzy spotkaliśmy się 

już po raz szósty na podsumowaniu 
Gminnego Konkursu Plastycznego i Li-
terackiego. 

Celem tego konkursu jest budzenie 
wrażliwości na piękno naszej Małej Oj-
czyzny – Beskidów, Pienin i Gorców, 
propagowanie aktywnego wypoczynku 
w górach, promowanie dokonań Patro-
na Szkoły, Kazimierza Sosnowskiego, 
rozwijanie umiejętności polonistycz-
nych oraz plastycznych, promowanie 
osiągnięć uczniów. 

Organizatorami konkursu były: p. 
Anna Majerska, p. Edyta Mysior, p. 
Dorota Bazielich.

Patronat Honorowy nad konkur-
sem objął Marek Kwiatkowski – Staro-
sta Nowosądecki i Wójt Gminy Łącko 
– Jan Dziedzina.

 Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Wójt Gminy Łącko, Pan Jan Dziedzina, 
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani 
Bernadetta Wąchała-Gawełek, przed-
stawiciel Nadleśnictwa Stary Sącz 
– Pan Jerzy Pustułka, sołtys Obidzy – 
Pan Krzysztof Kawecki oraz uczniowie 
i opiekunowie biorący udział w kon-
kursie, a także przedstawiciele Rady 
Rodziców naszej szkoły. 

Udział w tym konkursie wzięli 
uczniowie z siedmiu szkół naszej gmi-
ny: Szkoły Podstawowej w Jazowsku, 
Szkoły Podstawowej w Szczereżu, 
Szkoły Podstawowej w Kiczni, Szkoły 
Podstawowej w Obidzy, Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Łącku, Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Kadczy 
i Szkoły Podstawowej w Zarzeczu. 

 W Konkursie Plastycznym „Drzewa 
naszych lasów” kl. I – III zgłoszono 23 
prace, a rozstrzygnięcia dokonała ko-
misja konkursowa w składzie: Pani Ja-
nina Koza i Pani Małgorzata Gromala.

Komisja przyznała następujące 
miejsca:

 ● I miejsce – Adam Trzepak (Szcze-
reż) i Grzegorz Sawina (Szczereż)

 ● II miejsce – Dawid Pachut (Łącko) 
i Wiktoria Sołtys (Kadcza) 

 ● III miejsce – Bartłomiej Kucybała 
(Zarzecze) i Anna Lizoń (Obidza)

 ● wyróżnienia otrzymali: Milena Kli-
mek (Jazowsko), Martyna Szczepa-
niak (Łącko), 

Gminny Konkurs Plastyczny i Literacki

 ● Maja Bulanda (Łącko).
W Konkursie Literackim klas IV – 

VIII zgłoszono 16 wypracowań. Oceny 
prac dokonała komisja konkursowa 
w składzie: Pani Rozalia Grońska, Pani 
Edyta Mysior i Pani Dorota Bazielich. 

W kategorii klas IV – VI uczniowie 
pisali list na temat: Moja Mała Ojczy-
zna to wieś, to najpiękniejszy, najdroż-
szy zakątek.

Komisja przyznała następujące 
miejsca:

 ● I miejsce – Artur Kiklica (Obidza)
 ● II miejsce – Zuzanna Biel (Jazow-

sko)
 ● III miejsce – Martyna Kołodziej 

(Kadcza)
 ● wyróżnienie otrzymała Julia Kozik 

z Jazowska. 
W kategorii klas VII – VIII ucznio-

wie pisali opowiadanie na temat: „Spo-
tkanie z Kazimierzem Sosnowskim”.

Komisja przyznała następujące 
miejsca:

 ● I miejsce – Damian Basiaga (Obi-
dza)

 ● II miejsce – Nikola Biroś (Jazow-
sko)

 ● III miejsce – Łucja Masiarz (Jazow-
sko)

 ● wyróżnienie otrzymała Weronika 
Słowik z Obidzy.
Serdecznie dziękujemy uczniom 

oraz nauczycielom – opiekunom za 
trud oraz zaangażowanie włożone 
w przygotowanie prac.

W dniu podsumowania wręczono 
nagrody uczestnikom oraz rozdano 
dyplomy. Zostały przekazane również 
podziękowania członkom komisji kon-
kursowych, a także wszystkim nauczy-
cielom, którzy podjęli się trudu przygo-
towania uczniów do konkursu.

Uroczystość uświetnili uczniowie 
kl. IV i VII, którzy śpiewem piosenek 
turystycznych przy wtórze gitar, wpro-
wadzali nas w nastrój tematyki kon-
kursowej.

Następnie Wójt Gminy Łącko, pan 
Jan Dziedzina, oraz Przewodnicząca 
Rady Gminy, Pani Bernadetta Wącha-
ła-Gawełek, zabrali głos.

Dyrektor Szkoły i organizatorzy wy-
rażają szczere podziękowania sponso-
rom nagród: Starostwu Powiatowemu 
w Nowym Sączu, Radzie Rodziców, La-
som Państwowym Nadleśnictwo Stary 
Sącz, Państwu Stanisławie i Bronisła-
wowi Sopatom, Tłoczni Maurer, Gminie 
Łącko, Radnej Obidzy – Pani Marii Sło-
wik, Wydawnictwu Nowa Era, a także 
Radzie Rodziców za poczęstunek oraz 
Panu K. Kaweckiemu za pomoc w orga-
nizacji i udostępnienie nagłośnienia.

Udział uczniów w tym konkursie to 
wyraz ogromnej świadomości swojej 
Małej Ojczyzny, którą warto zachować 
dla następnych pokoleń. Wyrazem tego 
niech będą cytaty pochodzące z prac 
uczniowskich:

„Jazowsko, to urokliwa wieś w wo-
jewództwie małopolskim, w gminie 

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko  19



Łącko. Kiedy patrzymy na nią z lotu 
ptaka, wydaje nam się, że przecina ją 
na dwie części rzeka Dunajec, która to-
czy swoje wody do Wisły.”

„Moja rodzinna wioska (Kadcza) 
jest otoczona pięknymi (głównie mie-
szanymi) lasami. Na pewno Ci się tu 
spodoba. Panuje niespotykana cisza 
i spokój. Bardzo ważną rolę odgrywa 
świeże, górskie powietrze i bezpośred-
ni kontakt z naturą.”

„Obidza, która o każdej porze roku 
jest olśniewająca, to moja Mała Ojczy-
zna. Jestem z niej dumny i cieszę się, 
że tu mieszkam. Koniecznie musicie tu 
przyjechać.”

 „Drodzy Turyści!
Jeśli zastanawialiście się, jaką wieś 

odwiedzić, to dla mnie odpowiedź jest 
prosta – do Łącka. Chociaż Łącko wy-
daje się być małą wsią, w której jest 
nudno, tak naprawdę żyje się w niej 
bardzo ciekawie.”

Zachęcamy do wysłuchania nagro-
dzonych prac oraz obejrzenia galerii 
zdjęć na stronie naszej szkoły.

 
D.B., E.M., A.M.

Spotkanie 
z Kazimierzem 
Sosnowskim

Był ciepły sierpniowy poranek. Po 
nocnej burzy powietrze miało 
przyjemny, świeży zapach. Słoń-

ce leniwie wyłaniało się zza chmur. 
Nagle na podwórku rozbłysło 

światło. Podbiegłem do okna, żeby 
zobaczyć, co się stało. Pomyślałem, że 
to kolejna burza ale nie było słychać 
grzmotów. Zdziwiłem się ogromnie, 
gdy przed domem zobaczyłem nie-
samowicie wyglądający pojazd. Ni 
to samolot, ni to samochód. Przypo-
minał starodawny rower, jaki widuje 
się w dawnych filmach. Machina po-
siadała z przodu jedno większe koło, 
a z tyłu drugie – mniejsze. Szybko 
sprawdziłem w telefonie, jak się to coś 
nazywa. Po chwili byłem już pewien, 
to bicykl. Ale miał też zaokrągloną 
kabinę okrywającą siodełko. Z pojaz-
du wysiadł mężczyzna w cylindrze, 
w wieku około pięćdziesięciu lat. Ów 
pan był ubrany w kamizelkę, koszulę 
z muchą i szare spodnie. Kogo on mi 
przypomina?

Z domu wybiegli zszokowani mama 
i brat. Razem, ale dość ostrożnie, po-
deszliśmy do nieznajomego, żeby się 
przywitać.

– Dzień dobry! – przywitaliśmy się 
chórem z nowo przybyłym.

– Dzień dobry! – odrzekł Kazimierz 
Sosnowski. – Czy mogę u państwa zo-
stawić swoją machinę? 

– Nie ma problemu – odpowiedzia-
ła mama. – Dokąd się pan wybiera?

– Jako miłośnik leśnych wędrówek, 
oczywiście na grzyby – zaśmiał się.

– A czy możemy iść z panem? – za-
pytałem razem z Luckiem. – Prosimy!

– Jeśli wasza mama się zgodzi, to 
jak najbardziej tak.

Po tym, jak mama wyraziła zgodę, 
zabraliśmy z domu krótkofalówki oraz 
koszyki i ruszyliśmy na wspólne grzy-
bobranie w kierunku Bukowiny.

Las po nocnym prysznicu wyglądał 
cudownie. Tu i ówdzie ziemia ogrzana 
przez pierwsze promyki słońca lekko 
parowała, a kropelki rosy błyszczały jak 
małe dzwoneczki. Leśny gołąb rado-
śnie gruchał, susząc swoje szaro – białe 
piórka. W powietrzu unosił się zapach 
wilgotnej ściółki, z której grzyby wy-
stawiały swoje małe, błyszczące, mokre 
główki. Słychać było szum wezbranego 
potoczka i szelest obudzonych miesz-
kańców lasu. 

W gęstwinie buków spała sarnia 
mama z młodym, a w starą jodłę ude-
rzała czerwono głowy dzięcioł.

Na grzybobraniu nie byliśmy sami. 
Po lesie pełzało wiele dużych i mniej-
szych czarno – żółtych salamander. 
Biegały brązowe, leśne myszki. Za-
dowolone ślimaki napychały swoje 
brzuszki różnokolorowymi grzybami.

– Zrzava veverka! – niespodziewa-
nie wykrzyknął pan Kazimierz.

Spojrzeliśmy na niego, nie wiedząc, 
o co mu chodzi.

– Ach, przepraszam, chłopcy – do-
dał. – To po czesku ruda wiewiórka, 
pobiegła w tamtym kierunku, niosąc 
dorodnego borowika.

Idąc za nią, dotarliśmy do Bukowi-
ny z pełnymi koszami.

– Oj, chodziłem po tych drogach! – 
rozmarzył się Sosnowski.

– Tak, wiemy! – powiedziałem. – 
W 1908 roku oznakował pan ścieżkę 

z Rytra do Szczawnicy przez Przehybę.
– Doskonale chłopcy znacie okolicę 

i moje dokonania! – ucieszył się przy-
bysz z przeszłości.

Wspominając dawne dzieje, ruszy-
liśmy starą drogą do domu. Zaskoczyła 
nas mgła, która pojawiła się nie wiado-
mo skąd i z każdym naszym krokiem 
stawała się gęstsza. Gdy dotarliśmy do 
skrzyżowania z drogą na Stos, naszym 
oczom ukazało się pole kurek. Żół-
ciutkie grzyby rosły po obu stronach 
ścieżki. Zacząłem zbierać te z prawej, 
a Lucek z lewej strony. Pan Sosnowski 
chodził środkiem.

– Nie oddalajcie się – ostrzegł. – 
Nie chcę, by któryś się zgubił w tej 
mgle.

My jednak pochłonięci grzybobra-
niem odchodziliśmy coraz bardziej. Lu-
cek wkrótce znikł z oczu profesora, a do 
tego krótkofalówka przestała działać.

– Damianie, chodź do Lucka – po-
prosił profesor.

– Ale tu jest tak dużo grzybów! – 
protestowałem.

– Chodź, wrócimy tu za chwilę.
Jak powiedział, tak zrobiliśmy. Po 

około pięciu minutach, gdy grzybki po 
stronie Lucka skończyły się, pan Ka-
zimierz stanął i popatrzył w miejsce, 
gdzie mieliśmy wrócić. Mgłę przewiał 
wiatr, więc widoczność stała się lepsza.

– Patrzcie – powiedział szeptem. – 
Tylko cicho!

W miejscu, gdzie pozostawiłem 
kurki, stało coś ciemnobrązowego. 
W pierwszej chwili myślałem, ze to 
pień, ale tam przecież wcześniej go nie 
było. Doskonale znałem to miejsce. 
Nagle … pień się poruszył, a do mnie 
dotarło, że to niedźwiedź na nas patrzy. 
Zamarłem! Serce zaczęło mi bić jak 
oszalałe, nogi miałem jak z waty.

– Tylko spokojnie, chłopcy – wy-
szeptał patron naszej szkoły. – Niedź-
wiedzie nie mają dobrego wzroku 
i mam nadzieję, że nic nam nie grozi.

Chwyciliśmy się za ręce, by być 
większym obiektem w oczach misia, 
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pachnące storczyki (podkolan biały), 
różowa wierzbówka i niebieska gorycz-
ka trojeściowa.

Atrakcji może dostarczyć również 
pobyt w gospodarstwach agrotury-
stycznych, np. U Bacy, gdzie można od-
począć i smacznie zjeść.

Z Obidzy dojdziecie do Przysłopu, 
miejsca walk partyzanckich. Tam znaj-
duje się urocza kapliczka, w której co 
roku w maju odprawiana jest msza par-
tyzancka. Stamtąd przespacerujecie się 
na Przehybę lub do Szczawnicy.

W ubiegłym roku obok kościoła 
w okresie Bożego Narodzenia pojawiła 
się nowa atrakcja, żywa szopka, która 
wzbudza wielkie zainteresowanie dzie-
ci i dorosłych. Możecie w niej zobaczyć 
i pogłaskać osiołka, piękne kucyki, ła-
godne owieczki, rozbrykane kozy i ma-
lutkie szczeniaczki. Są też kury, gołębie 
i króliki.

To tylko niektóre z najważniejszych 
atrakcji w miejscowości, a jeszcze wiele 
ciekawych miejsc można odkryć same-
mu, wędrując po tych okolicach, dlate-
go przybywajcie do nas.

Obidza, która o każdej porze roku 
jest olśniewająca, to moja Mała Ojczy-
zna. Jestem z niej dumny i cieszę się, 
ze tu mieszkam. Koniecznie musicie tu 
przyjechać.

Pozdrawiam, Artur

Artur Kiklica - I m.
Szkoła Podstawowa w Obidzy

i powolutku wycofaliśmy się z jego pola 
widzenia. Potem szybko poszliśmy 
ścieżką do drogi asfaltowej. Pasący 
się w pobliżu kucyk sąsiadów rżał jak 
oszalały, co potęgowało nasze przera-
żenie. Nie wiedzieliśmy, czy zwierz go 
zaatakował, a musieliśmy przejść obok 
niego. Okazało się, że konika wystra-
szył zapach drapieżnika, ale, na szczę-
ście, miś się więcej nie pokazał. Poszedł 
w swoja stronę, a my szczęśliwie dotar-
liśmy do domu.

Trząsłem się jak galaretka jeszcze 
przez kolejna godzinę. Lucek zresztą też, 
choć twierdził, że się wcale nie bał. Pan 
Sosnowski wypił z mamą kawę na uspo-
kojenie i powrócił z koszem darów lasu 
do swojego domu w swoich czasach.

Zazdrościłem profesorowi wehi-
kułu, ale pomyślałem sobie, że wcale 
nie trzeba przenosić się w czasie, żeby 
przeżyć cos niezwykłego i pięknego. 
A taka właśnie była nasza wyprawa na 
grzyby!

Damian Basiaga – I m.
Szkoła Podstawowa w Obidzy

______________________

Obidza, 12.01.2022 r.

Drodzy Podróżnicy!
Jeżeli jeszcze nie wiecie, gdzie zdro-

wo i przyjemnie spędzić wolny czas, to 
koniecznie odwiedźcie najpiękniejszy 

zakątek, którym jest Obidza – moja 
Małą Ojczyzna.

To malownicza wieś położona w Be-
skidzie Sądeckim, w gminie Łącko, nie-
opodal Jazowska. W tej pięknej miej-
scowości o górskim krajobrazie można 
wypocząć i nabrać sił. 

Kiedy pójdziecie od Jazowska 
i będziecie na moście, zobaczycie na 
wprost, daleko w górze, osadę dom-
ków, które znajdują się w przysiółku 
Zagóra. To idealne miejsce do rodzin-
nego odpoczynku. Dalej na Dorchówce 
stoi duży, świecący nocą krzyż. Stamtąd 
można podziwiać zachwycające widoki. 
W dole widać naszą szkołę i kościół., 
a w oddali dostrzeżemy ogromną wie-
żę widokową na Koziarzu. Ma aż czte-
ry piętra i sięga ponad korony drzew. 
Można podziwiać z niej przepiękne 
krajobrazy i bogate lasy rosnące wkoło. 
Chociaż trzeba włożyć trochę wysiłku, 
aby tam dotrzeć, to widoki zrekompen-
sują Wam zmęczenie!

Obok kościoła przebiega droga na 
Majdan, gdzie wzrok przyciąga Wodo-
spad Wielki, jeden z najpiękniejszych 
wodospadów. Z ogromnych skał, z gło-
śnym szumem spływa górska, czysta 
i orzeźwiająca woda, rzeźbiąca kory-
to rzeki. To zachwycający cud natury, 
który warto zobaczyć. Obidzkie lasy, 
piękne i różnorodne, pełne są jagód 
i grzybów, a potoki płyną nieuregulo-
wanym korytem. Rośnie tu także dużo 
różnych i ciekawych roślin, np. ślicz-
ny przebiśnieg, zawilec gajowy i żółty, 

Z życia Szkoły Podstawowej w Maszkowicach
„Człowiek jest dobry  
nie przez to kim jest,
lecz przez to, 
 czym dzieli się z innymi...”

  Jan Paweł II

 Za wrażliwość, 
 otwierającą serce dla tych, 
 którzy potrzebują pomocy.
 Za bezinteresowną chęć 
 do czynienia dobra.
 Za pomoc i życzliwość
   – DZIĘKUJEMY !!!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
i Pracownicy Szkoły Podstawo-
wej w Maszkowicach składają 

serdeczne podziękowania za wspar-
cie akcji charytatywnej na rzecz dzieci 
z Ukrainy. Dziękujemy rodzicom, dzie-
ciom oraz osobom zaangażowanym 
w nasza akcję – bez Waszej przychylnej 
postawy zorganizowanie tego byłoby 
niemożliwe. Paczki zostały przekazane 
przez ks. Rafała Zborowskiego dla po-
trzebujących na Ukrainie. 

Z całego serca pragniemy rów-
nież podziękować całej społeczności 
szkolnej oraz wszystkim darczyńcom 
za okazane wsparcie na rzecz poszko-
dowanych w konflikcie zbrojnym na 
Ukrainie. Dzięki Wam jesteśmy pewni, 
że istnieją dobrzy ludzie, którym nie 
jest obojętny los drugiego człowieka. 
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej 
woli za pomoc, wsparcie, szczodry gest, 
okazane serce i wrażliwość.

Pierwszy Dzień Wiosny

W poniedziałek 21 marca dzieci 
z klas 0-III świętowały Pierwszy Dzień 
Wiosny. Uroczystość powitania Wio-
sny rozpoczęła się od obejrzenia przed-
stawienia pt. „Witaj wiosno” przygo-
towanego przez klasę II. Najbardziej 
oczekiwaną częścią dnia było wyjście 
na spacer, podczas którego mogliśmy 
pożegnać zimę i powitać wiosnę. Dzie-
ci radośnie maszerowały w wiosennym 
korowodzie, na czele którego widniała 
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Marzanna, którą następnie pożegna-
liśmy według tradycji. W ten sposób 
wszyscy chcieliśmy wyrazić swoją ra-
dość z przyjścia nowej pory roku. Dzieci 
w tym dniu poznały tradycje i zwyczaje 
związane z powitaniem wiosny. Jeste-
śmy pewni, że nasze starania sprawią, 
że Wiosna zawita do nas na dobre.

Wycieczka klas młodszych

Dnia 30 marca 2022 r. uczniowie 
klas 0-III udali się na wycieczkę do 
Nowego Sącza do Parku Trampolin – 
JUMP MANIA i Kina Sokół. Uczestni-
cy wycieczki, w Parku Trampolin, po 
profesjonalnej rozgrzewce, pod okiem 
trenera oraz zapoznaniu z obowiązu-
jącymi zasadami, mogli spożytkować 
nadmiar energii, korzystając z szere-
gu atrakcji na terenie parku. Wszyscy 
z radością skakali, biegali, zjeżdżali, 
wspinali się na trampolinach na róż-
ne sposoby. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się skoki do basenu z gąbkami, 

a także skoki na maty. Pobyt w Jump-
Manii dostarczył uczniom wielu nieza-
pomnianych wrażeń. Na trampolinach 
było zabawnie i wesoło – co malowało 
się na twarzach uczniów. Po zabawach 
ruchowych wycieczkowicze udali się do 
kina, gdzie z zainteresowaniem obej-
rzeli film pt.: „Zając Max: Misja pisan-
ka”. Radość była ogromna, kiedy za-
siedliśmy w wygodnych fotelach. Film 
dostarczył nam wielu wrażeń i emocji. 
W doskonałych nastrojach wróciliśmy 
do domu.

Beata Wąchała

Dnia 30.03.2022 r. odbyło się spo-
tkanie szkoleniowe dla wolontariu-
szy. Zajęcia przeprowadził Kierownik 
GOPS – u z Łącka pan Artur Kotas. 
Szkolenie dotyczyło misji i zadań wo-
lontariackich. Nasze Szkolne Koło Wo-
lontariatu liczy 24 osoby. Bardzo się 
z tego cieszymy, że są uczniowie, którzy 
bezinteresownie chcą pomagać innym. 
Dziękujemy im! Opiekunowie pani 
Monika i pani Maria.

4 480 zł tyle uzbieraliśmy  
dla Mateusza Najducha i Damiana Hilgiera   

12 lutego 2022 r. w hali widowisko-
wo-sportowej w Łącku rozegrany został 
Halowy Piłkarski Turniej Oldbojów 
o Puchar prezesa Firmy ,,Olimp” Janu-
sza Pierzchały.

W Turnieju Olimp CUP 2022 udział 
miało wziąć 20 drużyn, niestety kwe-
stie epidemiologiczne pokrzyżowały 
udział trzem drużynom.

W stawce 17 ekip jakie pojawiły się 
na starcie oprócz drużyn miejscowych 
i z okolicznych miejscowości, udział 
wzięły również drużyny z Jędrzejowa, 
Lisiej Góry, Zakopanego, Rabki czy Li-
manowej.

W całym Turnieju rozegrano 40 
spotkań, w których padło 127 bramek.

W czasie trwania turnieju prowa-
dzono charytatywną zbiórkę pieniędzy 
na leczenie dwóch młodych chłopaków 
z Maszkowic. Dzięki wsparciu kilku 
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Charytatywny Piłkarski Turniej  
Oldbojów dla Zosi Popławskiej 

firm i samych piłkarzy którzy uczestni-
czyli w turnieju udało się uzbierać kwo-
tę 4 480,00 zł.

Turniej wygrała drużyna Oldbojów 
Limanovii Limanowa, która w finale 
pokonała w rzutach karnych druży-
nę gospodarza Turnieju Olimp Team 

Oldboys. W meczu o trzecie miejsce 
Oldboys Jędrzejów pokonał Palacz 
Team 4-2.

Najlepszym bramkarzem wybra-
ny został Mariusz Pałka – Oldboje 
Limanovia Limanowa. Najlepszym 
piłkarzem wybrany został – Szczepan 

Bednarek – Oldboys Jędrzejów. Naj-
skuteczniejszym piłkarzem był Maciej 
Ślazyk – Olimp Team Oldboys.

Wszystkim zaangażowanym 
w zbiórkę i zorganizowanie turnieju 
serdecznie dziękujemy!

D.S.

12 marca br. w naszej hali widowi-
skowo-sportowej w Łącku rozegrany 
został Charytatywny Piłkarski Turniej 
Oldbojów, z którego dochód przezna-
czono na leczenie 7-letniej Zosi Po-
pławskiej.

Wśród 12 drużyn które stanęły do 
rywalizacji najlepsza okazała się dru-
żyna Olimp Team, która w finale 2-1 
pokonała Oldbojów Limanovii Lima-
nowa. W meczu o trzecie miejsce Woj-
-Tom Łącko okazał się lepszy od dru-
żyny Słopnice również wygrywając 2-1.

 Najlepszym bramkarzem uznany 
został Andrzej Lis z drużyny Słopnic. 
Najlepszym zawodnikiem wybrano 
Pawła Grucela z Olimp Team a najsku-
teczniejszym graczem Turnieju został 
Dariusz Żak z Limanovii Limanowa.

Dla każdej z grup rozegrano też 
konkursy rzutów karnych.W pierw-
szym z nich najlepszy okazał się Tade-
usz Zasadni a drugim Gabriel Mucha 
z Żegociny.

Cała kwota turnieju charytatywne-
go została przekazana do puszki, po-
dobnie jak pieniądze z wylicytowanych 
piłek i koszulek oraz wolne datki od 
drużyn, firm i osób indywidualnych. 
Łącznie na leczenie Zosi organizato-
rzy uzbierali 8 560,00 zł. które zostały 
przekazane rodzinie Zosi.

Organizatorzy Turnieju składają 
podziękowania dla wszystkich drużyn 
biorących udział w rywalizacji, wszyst-
kich zawodników, kibiców, uczestni-
ków konkursu rzutów karnych, obsłu-
dze hali sportowej w Łącku, wszystkim 
którzy uczestniczyli w licytacjach, fir-
mom które pokryły część kosztów or-
ganizacyjnych oraz wszystkim którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
uzbierania tak dużej kwoty która choć 
w pewnym stopniu pomoże Zosi w nor-
malnym funkcjonowaniu.

D.S.
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W  niedzielę 20 lutego 2022 r. 
na hali widowiskowo-spor-
towej rozegrana została 

druga edycja TURNIEJU SOŁECTW 
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĄC-
KO. Do rywalizacji przystąpiło 9 ze-
społów – Czerniec, Kicznia, Łącko, 
Maszkowice, Obidza, Wola Kosnowa, 
Zagorzyn, Zarzecze i Zabrzeż. Naj-
lepsi okazali się piłkarze z Czernca, 
którzy w decydującym o mistrzo-
stwie spotkaniu pokonali efektownie 
gospodarzy z Łącka. Trzecie miejsce 
przypadło drużynie Zabrzeży. Kró-
lem strzelców imprezy został repre-
zentant mistrzowskiej ekipy Mateusz 
Klag (6 goli), zaś najlepszym bram-

CZERNIEC TRIUMFATOREM TURNIEJU SOŁECTW  
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĄCKO!

karzem wybrano Kazimierza Jarka 
z Łącka. 

Wszystkie mecze dostarczyły wielu 
emocji, a kilka z nich z nich trzymało 
kibiców w napięciu aż do ostatniego 
gwizdka arbitra Waldemara Dybiec.

Wczorajsze zawody cieszyły się spo-
rym zainteresowaniem. Wśród uczest-
ników turnieju i obserwujących mecze 
obecni byli między innymi przedstawi-

ciele naszych lokalnych władz – Wójt 
Gminy Jan Dziedzina i jego zastępca 
Paweł Dybiec, Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Potoniec, Przewod-
nicząca Rady Gminy Bernadetta Wą-
chała-Gawełek, członkowie Rady Gmi-
ny oraz sołtysi wsi biorących udział 
w sportowej rywalizacji.

D.S.

„FUTSAL CUP ŁĄCKO 2022” za nami …

W dniu 22 stycznia br. w naszej hali widowi-
skowo – sportowej w Łącku odbył się Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Futsal CUP Łącko 2022 

o Puchar Wójta Gminy Łącko. Do rywalizacji przystą-
piło 17 drużyn. Rozgrywki dostarczyły wielu emocji, 
pięknych goli i wspaniałych interwencji. Na zakończe-
nie najlepsze drużyny oraz wyróżniający się zawodnicy 
z rąk Pana Wójta Jana Dziedziny otrzymali pamiątko-
we puchary, statuetki i nagrody.

Klasyfikacja końcowa:
1.  Alkoboy'e 
2.  Dunajec Nowy Sącz 
3.  Zyndram Łącko 
4.  Zalesianka Zalesie

Najlepszy Zawodnik: Jan Kurnyta (Zyndram Łącko)
Najlepszy Bramkarz: Piotr Krok (Dunajec Nowy Sącz)
Najlepszy Strzelec: Dawid Smoter (alkoboy'e)
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OLDBOJE OLIMP TEAM HALOWYM MISTRZEM LIGI OLDBOJÓW

D.S.

W Sobotę 29 styczni br. w hali 
widowiskowo-sportowej 
w Łącku odbyła się ostatnia 

kolejka rozgrywek Halowej Ligi Oldbo-
jów w sezonie 2021/2022.W najciekaw-
szym meczu Olimp Team pokonał Woj 
– Tom i sięgnął po tytuł mistrzowski.

Klasyfikacja końcowa:
1. Oldboy’s Olimp Team 
2. Oldboje Ujanowice
3. Oldboje Woj – Tom
4.  Oldboje Zyndram Łącko
5.  Oldboje Podegrodzie
6.  Oldboje Gorc Ochotnica
7.  Oldboje Łącko
8.  Oldboje PKS Chomranice 

 ● najwięcej zdobytych bramek (59): 
Olimp Team 

 ●  najmniej straconych bramek (16): 
Olimp Team

Wyróżnienia indywidualne: 
 ● Król Strzelców: Krzysztof Sobczyk– 

Woj – Tom (20 bramek) 
 ● Najlepszy bramkarz: Mariusz Pałka 

– Olimp Team 

Wszystkim drużynom dziękujemy 
za udział oraz dostarczenie nam wiel-
kich emocji w Halowej Lidze Oldbojów 

D.S.
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OLDBOJE ZYNDRAMA TRIUMFATOREM „ZYNDRAM CUP 2022”!

Międzynarodowy Halowy Turniej Kobiet!

W sobotę 12 lutego2022r. 
W Hali Widowiskowo – Spor-
towej miał miejsce Turniej 

Oldbojów "ZYNDRAM CUP ŁĄCKO 
2022". Do rywalizacji przystąpiły trzy 
zespoły – Nawoj Nawojowa, Górka 
Szczereż i Zyndram Łącko, które roze-
grały między sobą po dwa 15 – minuto-
we mecze. W całych zawodach trium-
fowali gospodarze przed sąsiadami ze 
Szczereża, zaś na trzecim miejscu upla-
sował się zespół Nawoja Nawojowa. 
Najlepszym strzelcem imprezy został 
Andrzej Miśtak (Zyndram), po którego 
uderzeniach piłka aż siedmiokrotnie 
znajdowała się w bramce rywali. Na 
zakończenie stojących na bardzo wy-
sokim poziomie sportowym rogrywek, 
panowie – wójt gminy Jan Dziedzina 
i prezes Stowarzyszenia Ludowych Ze-
społów Sportowych Jan Kulpa wręczyli 
wszystkim drużynom zasłużone pucha-
ry i pamiątkowe proporczyki. Wśród 
gości obecni byli też działacze regional-
nej piłki – panowie Mieczysław Alek-
sander i Antoni Ogórek. 

D.S.

13 marca 2022r. odbyło wyjątkowe 
sportowe wydarzenie – Międzynarodo-
wy Halowy Turniej Kobiet! W turnieju 
zmierzyło się w 8 futsalowych drużyn 
żeńskich. 

 Po rozgrywkach grupowych druży-
ny trafiały do Złotej lub Srebrnej grupy. 
Grupa Złota:
• FC Tatran Presov
• KS Starówka Nowy Sącz
• KS Starówka II Nowy Sącz
• TS Mitech Żywiec
Grupa Srebrna:
• LKS Naprzód Sobolów
• PWSZ Nowy Sącz
• TKS Skawinka Skawina
• AP Szaflary

Po kilku godzinach następnych gier 
poprzez klasyfikację punktową wyłoni-
liśmy zwycięzców turnieju:

 ●  FC Tatran Presov
 ●  LKS Naprzód Sobolów 
 ●  TS Mitech Żywiec 
 ●  KS Starówka Nowy Sącz
 ●  KS Starówka II Nowy Sącz
 ●  AP Szaflary
 ●  TKS Skawinka Skawina
 ●  PWSZ Nowy Sącz

Po turnieju trener Starówki tak 
skomentował spotkanie: „Po każdym 
turnieju szukamy pozytywów, a za taki 
uznaje m.in dużą ilość rozegranych 
minut przez każdą z zawodniczek. Po-

winno to zaprocentować w przyszłości. 
Ogólnie, pomimo zajęcia 4 i 5 miejsca 
w zawodach, zdecydowanie uważam, 
że turniej spełnił swoje zadanie. Uwa-
żam też, że każda z moich podopiecz-
nych ma jeszcze duże rezerwy umie-
jętności i liczę, że systematycznie będą 
one uwalniane. Cieszy radość po strze-
lonych golach oraz kolejny raz świetna 
postawa między słupkami naszej bram-
karki.” 

Bardzo cieszy nas fakt,że mogliśmy 
być gospodarzem w/w turnieju.

D.S.
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XXX Jubileuszowe Halowe Mistrzostwa Regionu Południe

XXX Jubileuszowych Halowych 
Mistrzostw Regionu Południe w pił-
ce nożnej, które odbyły się w naszej 
hali widowiskowo-sportowej w Łącku 
w dniach 24 do 26 stycznia 2022 roku 
w pięciu kategoriach wiekowych od Or-
lika do Juniora.

W turniejach tych wzięły udział po 
dwie najlepsze drużyny z każdego pod-
okręgu tj. Podhalańskiego, Limanow-
skiego, Gorlickiego i Nowosądeckiego.

Orliki:
Udział wzięły drużyny: Limanovia 

Limanowa, AP Aserekteam, BAP Ropa, 
Bonito Mszana Dolna, Orawa Jabłon-
ka, KS Zakopane, Biegoniczanka, Zyn-
dram Łącko.

Kolejność miejsc:
1. Limanovia Limanowa
2. BAP Ropa
3. AP Aserekteam
4. Bonito Mszana Dolna
5. Orawa Jabłonka
6. KS Zakopane
7. Biegoniczanka
8. Zyndram Łącko

Młodziki:
Udział wzięły drużyny: Glinik Gorli-

ce, BAP Ropa, Sokół Słopnice, Uran Łu-
kowica, KS Zakopane, DIDI-Gol Rabka 
Zdrój, Dunajec Nowy Sącz, Mineralni 
Krynica-Zdrój, Poprad Muszyna.

Kolejność miejsc:
1.Dunajec Nowy Sącz
2. Mineralni Krynica-Zdrój
3. DIDI-Gol Rabka Zdrój
4. Sokół Słopnice
5. Poprad Muszyna
6. BAP Ropa
7. Glinik Gorlice
8. Uran Łukowica
9. KS Zakopane

Trampkarze:
Udział wzięły drużyny: BAP Ropa, 

Glinik Gorlice, Orkan Szczyrzyc, Gor-
ce Kamienica, DIDI-Gol Rabka Zdrój, 
NKP Podhale Nowy Sącz, Nawoj Na-
wojowa, Zyndram Łącko.

Kolejność miejsc:
1. NKP Podhale Nowy Targ
2. DIDI-Gol Rabka Zdrój
3.Orkan Szczyrzyc
4 Zyndram Łącko 
5. Glinik Gorlice
6. BAP Ropa
7. Nawoj Nawojowa
8. Gorce Kamienica

Junior Młodszy:
Udział wzięły drużyny: Glinik Gorli-

ce, Ropa, Uran Łukowice, Krokus Przy-
szowa, Wiatr Ludźmierz, KS Zakopane, 
Dunajec Nowy Sącz, Nawoj Nawojowa, 
Gród Podegrodzie

Kolejność miejsc:
1. Dunajec Nowy Sącz
2. Glinik Gorlice
3. Wiatr Ludźmierz
4. KS Zakopane
5. Ropa
6. Krokus Przyszowa
7. Uran Łukowica
8. Gród Podegrodzie
9. Nawoj Nawojowa

Najlepszy zawodnik Łukasz Kru-
czek z Dunajca Nowy Sącz.

Junior Starszy:
Udział wzięły drużyny: Uście Gorlic-

kie, Glinik Gorlice, Sokół Słopnice, Gor-
ce Kamienice, LKS Szaflary, Przełęcz 
Łopuszna, Dunajec Nowy Sącz, Skalnik 
Kamionka Wielka, Nawoj Nawojowa.

Kolejność miejsc:
1. Glinik Gorlice
2. Skalnik Kamionka Wielka
3. Uście Gorlickie
4. Sokół Słopnice
5. Dunajec Nowy Sącz
6. Zyndram Łącko
7. Nawoj Nawojowa
8. Przełęcz Łopuszna
9. Gorce Kamienica
10. LKS Szaflary

Przez trzy dni w XXX Jubileuszo-
wych Halowych Mistrzostw Regionu 
Południe wzięło udział 44 drużyn a na 
boisku pojawiło się ponad 400 zawod-
ników. Wszystkie mecze toczyły się 
w sportowej atmosferze oraz stały na 
wysokim poziomie piłkarskim.

„Widać było wielkie zaangażowanie 
wszystkich zawodników” – stwierdził 
po turniejach Pan Andrzej Kuźma Wi-
ceprezes MZPN Podokręgu Nowy Sącz.

D.S.
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Podsumowanie Amatorskiej Ligi Futsalu
13 lutego 2022 r. rozegrana została 

ostatnia kolejka już dziewiątego sezo-
nu rozgrywek Amatorskiej Ligi Futsalu 
w sezonie 2022.Tytuł mistrzowski zdo-
była drużyna SZPEC/Zyndram Łącko 
która w decydującym o mistrzostwo 
meczu pokonała drużynę Agrom Wola 
5-2.Trzecie miejsce przypadło ekipie 
Drink Team.

Najlepszym bramkarzem ALF zo-
stał Marek Klag z Agrom Wola.

Najskuteczniejszym piłkarze ALF 
Marcin Augustyn z drużyny Kadetów.

Najlepszym piłkarzem minione-
go sezonu został Kacper Tokarczyk 
z Drink Team.

D.S.

Podsumowanie sezonu zimowego
Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkie wydarzenia, które odbyły się w sezonie zimowym 2021/22 w hali widowisko-

wo-sportowej w Łącku. Staramy się, aby nasza hala była miejscem spotkań nie tylko sportowych.
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