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JOANNA KLIMCZAK 

Taniec

zielone młode liście wyrosły na drzewie
twarze odwróciły ku słońcu ciepłemu

głębokim i świeżym oddechem
płuca swe napełniły

i tańczyły
szeleściły

aż
nagle

zmęczone zabawą
barwę przybrały rudawą

opadły na miękkie posłanie
łapią powietrze suchymi ustami krzyczą

przestały… już nigdy ich nie usłyszą…
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Po jej zakończeniu barwny koro-
wód uczestników i zespołów regio-
nalnych przemaszerował na am-

fiteatr na Jeżowej. wielką atrakcją był 
przejazd na specjalnie przygotowanych 
traktorach używanych w łąckich gospo-
darstwach sadowniczych. oficjalnego 
otwarcia Święta owocobrania dokonał 
wójt Gminy Łącko Jan dziedzina, który 
podziękował za przybycie mieszkańcom 
i zaproszonym gościom.  

w ramach prezentacji regionalnych 
odbył się koncert orkiestry dętej im. ta-
deusza moryto z Łącka, a także występy 
zespołu regionalnego Górale Łąccy, ka-
peli Fiyrloki, Grupy artystycznej kiyr-
pecki, dziecięco-młodzieżowego zespołu 
Piecuchy z nawojowej oraz gości z zagra-
nicy: zespołu Folklorystycznego im. Josz-
ka Prihody z Petrovan oraz zespołu kru-
na z Serbii.

Po zakończeniu występów artystycz-
nych odbyło się wręczenie pucharów, me-
dali i dyplomów dla uczestników waka-
cyjnej Ligi Piłki nożnej oraz turnieju 
tenisa ziemnego. około godziny 14.30 
nadszedł czas na konkurencje sporto-
wo-rozrywkowe w ramach turniej wsi, 
w którym 13 sołectw walczyło o tytuł 
najlepszego. rywalizacja była niezwy-
kle emocjonująca, a konkurencje uroz-
maicone (skoki w dal, slalom z opon, rzut 
beretem na odległość, skoki na skakance 
w gumofilcach a także slalom z piłką po-
pychaną miotłą brzozową). w tym roku 
– po podsumowaniu punktów za konkurs 
na najlepszy Placek ze śliwkami, przygo-
towanie stoiska sołeckiego oraz udział 
w konkurencjach sportowych – pierwsze 
miejsce wywalczyło sołectwo czerniec, 
zdobywając największą ilość punktów 
(143,3 pkt), ii miejsce zajęło sołectwo 
obidza (143,0 pkt), zaś iii - wola kosno-
wa (141,0 pkt).   

w piękne niedzielne popołudnie łąc-
ki amfiteatr mienił się wszystkimi kolo-
rami, zaś ponad nim unosiły się zapachy 
przysmaków kuchni regionalnej, prze-

pysznych owoców i konfitur, a przede 
wszystkim tradycyjnych nalewek zio-
łowo-owocowych, w tym słynnej śliwo-
wicy. Stało się to za sprawą profesjonal-

nie zorganizowanych licznych stoisk tak 
twórców  ludowych, jak i również kuch-
ni regionalnych przygotowanych przez 
13 sołectw Gminy Łącko.   

w popołudniowym programie Świę-
ta owocobrania wystąpił zespół Hanuta, 
który programem biesiadnym rozgrzał 
publiczność i porwał ją do tańca, a także 
do wspólnego wykonywania znanych i lu-
bianych piosenek. całość imprezy zakoń-
czyła zabawa taneczna z zespołem Stece.   

Piękna pogoda i bogaty program ar-
tystyczny sprawiły, że  w obchodach te-
gorocznej imprezy wzięło udział wiele 
osób, mieszkańców gminy i nie tylko. 

Łąckie Święto Owocobrania
13 września 2015 r. w Łącku odbyło się tradycyjnie Święto owocobrania. 
impreza rozpoczęła się uroczystą mszą Świętą w intencji sadowników 
w kościele parafialnym w Łącku.
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Sesję otworzyła i powitała wszyst-
kich zebranych Przewodnicząca 
rady Gminy Łącko Bernadetta wą-

chała-Gawełek. następnie odśpiewano 
wspólnie hymn państwowy. w refera-
cie okolicznościowym Przewodnicząca 
rady przedstawiła historię odrodzone-
go samorządu, przytaczając pamiętne 
słowa premiera tadeusza mazowiec-
kiego, który przeddzień wyborów po-
wiedział: „Rzeczpospolita lokalna prze-
chodzi w ręce społeczności, które ją 
zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one 
same potrafią stworzyć”. następnie 
oddała głos wójtowi Gminy Łącko Ja-
nowi dziedzinie, który przypomniał 
największe osiągnięcia łąckiego samo-
rządu, a także przemiany, jakie zaszły 
w Gminie Łącko na przestrzeni ćwierć-

wiecza. wystąpienie to wzbogaciła pre-
zentacja multimedialna.

Głos zabrali również: zbigniew cze-
pelak – radny i i ii kadencji, Jan Golon-
ka – Przewodniczący rady Gminy i i ii 
kadencji oraz Franciszek młynarczyk – 
sprawujący funkcję wójta w latach 1990-
2010. Padły słowa uznania, gratulacje 
i podziękowania, we wszystkich przemó-

wieniach wielokrotnie podkreślano wy-
jątkowość Gminy Łącko oraz niesłychaną 
dynamikę pozytywnych zmian.

minutą ciszy uczczono również pa-
mięć tych wszystkich, którzy działali na 
rzecz społeczności lokalnej, ale już ode-
szli do wieczności.

Uroczystość zakończyło wręczenie 
pamiątkowych dyplomów oraz oko-
licznościowej statuetki, które otrzyma-
li wszyscy radni zasiadający w radzie 
Gminy Łącko od 1990 roku, sołtysi oraz 
długoletni pracownicy samorządowi.

Po zakończeniu sesji nadszedł  czas 
na spotkania, rozmowy i wspomnienia, 
w trakcie których wielokrotnie wracano 
do początków odrodzonego samorządu 
w Gminie Łącko, zaś zgromadzonym czas 
umiliła krótkim koncertem kapela Fiyrloki. 

25 lat Odrodzonego Samorządu –  
obchody jubileuszowe w Gminie Łącko
12 września w remizie oSP w Łącku odbyła się Uroczysta Sesja rady Gminy 
Łącko z okazji 25-lecia odrodzonego Samorządu. Uczestniczyli w niej radni 
wszystkich kadencji, sołtysi, pracownicy samorządowi.
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•  Gmina Łącko przystępuje do opracowania Strategii rozwoju 
Gminy Łącko na lata 2015-2023. Jest to niezwykle ważny do-
kument dla władz lokalnych oraz podmiotów spełniających 
istotną rolę z punktu widzenia rozwoju gminy, dzięki które-
mu będą one mogły racjonalnie organizować swoje działania 
w kilkuletnim horyzoncie czasowym. opracowanie i przyję-
cie strategii rozwoju jest warunkiem koniecznym przy pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych.

•  kolejnym ważnym dokumentem do opracowania jest Lokal-
ny Program Rewitalizacji dla Gminy Łącko na lata 2015-
2022. zgodnie z zapisami regionalnego Programu opera-
cyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 
wyodrębniono priorytet, który przewiduje kompleksową re-
witalizację miast i wsi w oparciu o Lokalne Programy rewi-
talizacji. aby gmina mogła starać się o dofinansowanie z tego 
priorytetu konieczne jest sporządzenie powyższego doku-
mentu.

•  dobiegają końca  prace związane z odbudową drogi gmin-
nej obidza i i obidza ii – trwają roboty z wykonywaniem na-
wierzchni betonowej.

•  zakończono roboty i dokonano odbioru zadania pn. moderni-
zacja drogi gminnej dojazdowej „Padoły” w Jazowsku. war-
tość robót: 153 088,38 zł. w wyniku realizacji zadania wy-
konano nawierzchnię asfaltową na odcinku 606 mb.

•  Przystąpiono do realizacji zadania pn. odbudowa przepustu 
w ciągu drogi gminnej „do Stachonia” nr 292150k w miej-
scowości czarny Potok. wartość robót wg umowy wynosi 
365 136,90 zł, w tym planowana dotacja z budżetu państwa 
281 639,00 zł.

Wiadomości Gminne
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•  zakończono roboty związane z realizacją zadania pn. od-
budowa drogi gminnej „musołówka Groń” w miejscowości 
Brzyna w km 0+725-1+025. w wyniku realizacji zadania wy-
konano nawierzchnię betonową na odcinku 300 mb. wartość 
robót wg umowy wynosi 75 656,07 zł, w tym planowana do-
tacja  53 846,00 zł

•  trwają prace związane z remontem drogi gminnej „Przez 
dział” w obidzy. w ramach zadania zostanie wykonana na-
wierzchnia asfaltowa na odcinku 450 mb oraz trzy przepusty 
z rur HdPe Sn8 dn 500 mm.

•  zakończono roboty i dokonano odbioru na zadaniu pn. „Re-
mont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszko-
wicach” w ramach konkursu „maŁoPoLSkie remizy 2015”. 
całkowity koszt – 44 887,84 zł, w tym dofinansowanie 22 
443,92 zł. w ramach remontu wykonano dodatkowe prace, 
które zostały pokryte z Funduszu Sołeckiego w wysokości 
8 000,00 zł. wykonano również parking z materiałów UG, 
prace zostały wykonane przez pracowników zGk w Łącku.

•  zakończono roboty i do-
konano odbioru na zada-
niu pn. „Remont kapliczki 
w miejscowości Zagorzyn” 
w ramach Programu ka-
PLiczka. całkowity koszt 
– 14 036,79 zł, w tym dofi-
nansowanie 9 000 zł.

•  zakończono prace zwią-
zane remontem dachu na 
przedszkolu samorządo-
wym w Łącku. wartość wykonanych robót i materiałów 
wyniosła: 42 759,14 zł.  wartość robót wg kosztorysu inwe-
storskiego wynosiła ok. 140 000, zł. zakres robót obejmował 
wymianę pokrycia dachowego, częściową wymianę więźby 
dachowej, założenie folii paroszczelnej, rozbiórkę kominów 
wentylacyjnych i dymowych oraz ponowne ich wymurowa-
nie z cegły klinkierowej, naprawa przewodów wentylacji gra-
witacyjnej. Prace zostały wykonane z udziałem pracowni-
ków zGk w Łącku.

•  wykonano monitoring wizyjny 
w maszkowicach (osiedle rom-
skie). wartość 21 777,15 zł.

•  zamontowano zespół urządzeń re-
kreacyjnych, tj. biegacz, orbitrek, 
wioślarz, jeździec, ławka, wahadło 
przy placu zabaw Przedszkola Sa-
morządowego w Łącku. wartość: 
17 835,00 zł

•  zakończono prace związane  z wy-
konaniem oświetlenia ulicznego 
drogi gminnej  do Stadionu zyn-
dram i orlika w Łącku. wartość 
zadania  wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 
wyniosła: 53 500,00 zł.
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•  zakończono prace związane z wykonaniem oświetlenia 
ulicznego drogi gminnej nr 292120k remiza koszary w woli 
kosnowej. wartość zadania wraz z opracowaniem dokumen-
tacji projektowej: 47 000,00 zł.

•  w ramach Programu ministerstwa kultury i dziedzictwa na-
rodowego, Priorytet infrastruktura Szkolnictwa artystycz-
nego zakupiono fortepian koncertowy do Szkoły muzycznej 
w Łącku o wartości 124 722,00 zł, w tym dofinansowanie 
99 777,60 zł.

Roboty realizowane w roku 2015 przez RZGW ZZDD z/s w Nowym 
Sączu na terenie Gminy Łącko: 
•  odmulenie koryta, zasypanie i zabudowa biologiczna wyrw 

brzegowych potoku Lichnia w Łącku. wartość zadania 
40 370,81 zł brutto

•  odmulenie i zasypanie wyrw na potoku Śliwowiec  w masz-
kowicach. wartość zadania 17,785,80 zł brutto

na etapie przetargu jest zadanie „remont zapory przeciwrumo-
wiskowej nr Vi na potoku Leszcz w maszkowicach – przewidy-
wany koszt 100 000 zł brutto.
•  dokonano wyboru wykonawcy robót na realizację zadania 

pn. „Poprawa stanu gospodarki niskoemisyjnej na ob-
szarze Gminy Łącko poprzez inwestycje w instalacje so-
larne”. zadanie realizowane w ramach działania „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Prow na 
lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących budowy mi-

kroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne 
źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szcze-
gólności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem 
na potrzeby własne. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  w ramach za-
dania zostaną wykonane instalacje solarne w 60 budynkach 
mieszkalnych i 1 kpl. w zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łąc-
ku. wartość robót instalacyjnych: 788 709,00 zł brutto, w tym 
planowana dotacja.
•  zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia 

ulicznego  tras biegowo rowerowych: trasa i  Łącko – zago-
rzyn od mostu na potoku czarna woda w kierunku osiedla 
Pod Jeżową-Boconiec ok. 400 mb. trasa nr ii Łącko – dunajec 
od rynku w stronę dunajca  odcinek ok. 1100 mb.

•  Uchwałą rady Gminy Łącko został przyjęty Plan gospodar-
ki niskoemisyjnej dla Gminy Łącko na lata 2015-2018. doku-
ment opracowany został w ramach projektu działania termo-
modernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu 
iX infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efek-
tywność energetyczna PoiŚ 2007-2013. wartość projektu  
17 500 zł, w tym dofinansowanie 14 875 zł.

•  zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – koszto-
rysowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej (nr działki 
1841/1) w Łącku (droga między Stodołami)

•  trwają prace związane z wykonaniem remontu drogi Jazow-
sko – dołki (F.S)

•  zakończono roboty związane z wykonaniem  nawierzchni 
z emulsji asfaltowej na drodze gminnej  nr 292160 k karczy-
ska (do Górskiego) w czarnym Potoku (F.S.)

•  rozliczony został projekt pn. Budowa  budynku wielofunk-
cyjnego z pomieszczeniami  straży pożarnej w miejscowości 
Jazowsko

•  opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano wy-
magane pozwolenie na odbudowę kładki pieszo-rowerowej 
wraz z przejazdem w bród na potoku czarna woda w ciągu 
drogi gminnej (ul. dunajcowa) w Łącku. wartość robót wg 
kosztorysu inwestorskiego wynosi  400 000 zł. zadanie pla-
nowane do realizacji w ramach budowy tras biegowo-rowe-
rowych trasa nr ii Łącko – dunajec 

•  zakupiono odzież bojową dla 6 Jednostek oSP w ramach Pro-
gramu zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich 
skutków dla środowiska – „Bezpieczny Strażak 2015” z wo-
jewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej w krakowie. całkowity koszt 13 200,02 zł, w tym 
dofinansowanie 6 600,01 zł.
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działo się to w roku 1880, kiedy 
w tartaku wybuchł pożar, który 
doszczętnie zniszczył zabudowa-

nia. Ugasiła go dopiero wielka ulewa. 
właścicielem największych posiadłości 
ziemskich, tartaku, fabryki mebli giętych 
był michał ader, a jego syn maurycy ader 
założył straż ogniową. 

Po nawiązaniu kontaktu z krajowym 
związkiem oSP straż ogniowa otrzyma-
ła statut  i regulamin od starostwa w no-
wym Sączu. ader zakupił sikawkę ręczną 
czterokołową, dwie beczki na wodę, czte-
ry drabiny, pięć bosaków, wiadra, latar-
nie i haki. oddział liczył 58 pożarników, 
a odpowiedzialnym za alarmowanie był 
stróż nocny. 

Ówczesny kronikarz antoni Skąpski 
podaje, że od 1890 roku do pożaru prze-
znaczano konie, które wywoziły śmieci 
z tartaku i fabryki. z biegiem czasu tak 
przyzwyczaiły się one do alarmującego 
głosu dzwonu, że często same przybie-
gały pod budynek straży z wozem zała-
dowanym odpadami. 

na początku ubiegłego stulecia ochot-
ników wyposażono w białe mundury, 
skórzane hełmy oraz pasy i toporki. Pod-
czas i wojny światowej jazowscy straża-
cy walczyli na pierwszej linii frontu. zo-
stali wcieleni do armii austriackiej. wielu 
z nich już nigdy nie wróciło. 

z chwilą odzyskania niepodległości 
odrodziła się także jazowska straż. wła-
ściciele majątku, synowie starego adera 
nadal roztaczali nad nią opiekę. zakupili 
dla ochotników nowe zielone mundury 
oraz uzbrojenie osobiste. w tym czasie 
w szeregach jazowskiej straży było 64 
członków. Przyjęli oni nową nazwę or-
ganizacji ochotnicza Straż Pożarna. 

w okresie międzywojennym ogień 
wybuchał bardzo często. do pożaru wy-
jeżdżano końmi dworskimi, zaprzężo-
nymi do nowej sikawki i wozu rekwi-
zytowego. w pierwszych zawodach 
powiatowych w nowym Sączu oSP w Ja-
zowsku zajęło jedno z czołowych miejsc. 

w 1930 r. założony został zespół te-
atralny, który działał do wybuchu ii woj-
ny światowej. w tamtym czasie w Jazow-
sku organizowane były często festyny 
i zabawy połączone z loterią i popisami 
sprawnościowymi. 

Latem 1934 roku wody dunajca wy-
stąpiły z brzegów. Była to jedna z naj-
większych powodzi. w ratowaniu ludz-
kiego życia i mienia brali udział strażacy. 
Swoją postawą zdobyli uznanie i prestiż 
miejscowego społeczeństwa. 

na początku września 1939 r. do Ja-
zowska wkroczyły oddziały niemców 
sudeckich. okupant wzmocnił straż po-
żarną przez przymusowe wcielenie no-

wych członków. zarządzono nocne dy-
żury w obrębie dworu, tartaku i fabryki 
mebli giętych. Straż była wtedy jedyną le-
galną organizacją. mając specjalne prze-
pustki pożarnicy mogli poruszać się nocą 
nie wzbudzając podejrzeń. wykorzysty-
wano to do działalności konspiracyjnej. 
okupant w tym czasie przydzielił oSP 
motopompę. 

od chwili wyzwolenia, które nastąpi-
ło w Jazowsku 23 stycznia 1945 r., oSP 
wzięła się energicznie do pracy.  rozpo-
czął swą działalność zespół teatralny, 
a w 1947 r. zorganizowano pierwsze po 
wyzwoleniu dożynki. Jedną z większych 
akcji była budowa zbiornika przeciwpo-
żarowego w osiedlu Wieś. 

w marcu 1949 r. strażacy przystą-
pili do budowy swojego największego 
przedsięwzięcia – zakładu Produkcji 
materiałów Budowlanych. od początku 
przyświecał im jeden cel – likwidacja sło-
mianych dachów. 

8 listopada 1959 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowej cegielni. Produkcja ma-
teriałów budowalnych rwała do 1977 r. 
wielu biednych mieszkańców wsi otrzy-
mywało za darmo cegłę na przebudo-
wę kominów. w 1960 r. oSP obchodziła 
80-lecie działalności. za społeczną pra-
cę wręczono ochotnikom sztandar i mo-
topompę Polonia. wśród wielu dokonań 

Historia OSp w Jazowsku
Jazowsko, wieś położona nad rzeką dunajec, powstała w połowie Xiii w. Jej nazwa pochodzi od jazu, 
formy wodnej zbudowanej w celu połowu łososi płynących w górę rzeki od morza. nowe warunki życia, 
gęsta zabudowa i zakłady produkcyjne, stały się przyczyną powstania ochotniczej Straży Pożarnej. 
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strażaków z Jazowska w tym okresie 
wymienić należy budowę zbiorników 
przeciwpożarowych, zastawek wod-
nych na potokach, akcję honorowego 
krwiodawstwa. 

Uroczystości związane z Jubileuszem 
100-lecia oSP w Jazowsku nie odbyły się 
w planowanym terminie. na przeszko-
dzie stanęła sytuacja polityczna w Pol-
sce. Powstał niezależny Samorządny 
związek zawodowy Solidarność, dla-
tego uroczystość ta odbyła się z dwu-
letnim opóźnieniem w dniu 10 paź-
dziernika 1982 r. na boisku sportowym 
w Jazowsku pod patronatem wojewo-
dy nowosądeckiego antoniego rączki. 
za społeczną pracę jubilatka otrzymała 
samochód bojowy marki Żuk a-07 i mo-
topompę m-800. 

od 1984 r. były czynione starania 
o działkę pod budowę nowej remizy. 

w dniu 10 września 2005 r. odbył się 
Jubileusz 125-lecia, oSP Jazowsko otrzy-
mała motopompę szlamową. Uroczystość 
odbyła się na stadionie LkS Budowlani. 
5.05.2012 r. to dzień, w którym druhowie 
otrzymali nowy sztandar w kościele pa-
rafialnym, zaś dalsza część uroczystości 
odbyła się przy starej remizie. 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
nowej remizy w 2000 r. ruszyła budo-
wa. teren działki okazał się podmokły, 
zaszła konieczność zmiany projektu ła-
wic i pieniądze, które miały wystarczyć 
na 50% stanu surowego budowy, zostały 
wykorzystane na wykonanie fundamen-
tów oraz ich zabezpieczenie przed zimą. 

zaszła konieczność, aby przekazać dział-
kę wraz z rozpoczętą budową wójtowi 
Gminy Łącko. dzięki temu w dniu 25 lipca 
można było poświęcić i oddać do użytku 
budynek wielofunkcyjny, w którym swo-
ją siedzibę znalazła ochotnicza Straż Po-
żarna w Jazowsku. 

w okresie swej działalności oSP w Ja-
zowsku posiadała następujące pojazdy:

Gaz
Star-20
Bedford
Star - 6m 
Żuk a-07
od 2006 r. mercedes Benz – 1017

Stan członków na dzień 
25.07.2015 r.:
zwyczajni – 38
honorowi – 8
wspierający – 1
mdP dziewczęta – 32
mdP chłopcy – 13
razem:  92

Odznaczenia:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
- dh Stanisław majerski
- dh artur Pietruszka
- dh adam madziar
- dh władysław Biel
- dh robert Pietruszka
- dh Sławomir Pietruszka

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa 
- dh roman mordarski

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
- dh zbigniew majerski
- dh marcin karcz
- dh rafał Pietruszka

Odznaka 
Strażak Wzorowy
- dh Gabriel Pietruszka
- dh mateusz kołodziej
Srebrne Jabłko Sądeckie 
 - dh krzysztof kurzeja
- dh zbigniew kurzeja
- dh Józef tokarz
- dh tadeusz majerski
- dh Bolesław Stanisz
- dh Stanisław owsianka
- dh zenon ciesielka 

Odznaczenia 
Zasłużony dla Gminy Łącko 
- dh Józef tokarz
- dh zbigniew kurzeja
- dh tadeusz majerski
- dh Piotr mróz
- dh Stanisław owsianka
- dh robert Pietruszka
- dh Sławomir Pietruszka
- dh Jan klimek
- dh adam madziar
- dh mieczysław Stec
- dh Piotr kurzeja 
- dh krzysztof kurzeja
- dh Paweł cięciwa
- władysław Biel – członek wspierający

Józef Tokarz
25.07.2015. 
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Uroczystość ta miała miejsce w re-
mizie, która została wyremon-
towana na tę okazję dzięki pro-

gramowi „małopolskie remizy 2015”. 
Podczas trwania ceremonii zasłużeni 
druhowie otrzymali wyróżnienia i od-
znaczenia a także sztandar, który został 
ufundowany przez mieszkańców Szcze-
reża i maszkowic.

Przed szkołą uroczysta msza święta 
rozpoczęła jubileusz. Licznie zgroma-
dzeni goście wysłuchali wygłoszony na 
tę okazję raport, przemowy i podzięko-
wania. wręczono również odznaczenia.

Jubileusz zakończył się przejazdem sa-
mochodów strażackich i przemarszem 
strażaków ochotników.

wieczorem odbyła się zabawa tanecz-
na wraz z poczęstunkiem.

w jubileuszu wzięli udział strażacy, 
oraz zaproszeni goście, władze powiatu, 
parlamentarzyści, władze gminy w tym 
wójt Gminy – Jan dziedzina a także 
przedstawiciele poszczególnych jedno-
stek pożarniczych z terenu Gminy Łącko 
oraz przedstawiciele Państwowej Stra-
ży Pożarnej.

odznaką Zasłużony dla Gminy Łącko 
zostali uhonorowani:

- Baziak zbigniew
- Groń Stanisław
- Jarek Józef
- kozicki Jan

- Łazarczyk Jan
- Łazarczyk tadeusz
- matusiewicz antoni
- nowak Józef
- opyd władysław
- Piechniczek Grzegorz
- Poparda antoni
- Poparda Julian
- Potoniec Stanisław
- Pustułka Grzegorz
- Pyrdoł Jan
- Pyrdoł Stanisław
- Skut Józef
- Skut Stanisław

85 lat Ochotniczej Straży pożarnej w Maszkowicach
w dniu 30 sierpnia ochotnicza Straż Pożarna w maszkowicach obchodziła jubileusz 85-lecia.
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w sobotnie popołudnie jako 
pierwsza zaprezentowała się 
Grupa artystyczna kiyrpceki 

działająca od pięciu miesięcy pod opie-
ką anety wolańskiej. młodzi pasjonaci 
łąckiego folkloru przedstawili scenkę pt. 
„cary” mówiącą o niezwykle popular-
nym w dawnych czasach rzucaniu uro-
ków, a także o sposobach ich odczynia-
nia. następnie odbyło się podsumowanie 
dwutygodniowych warsztatów Folklo-
rystycznych, w trakcie których młodzi 
ludzie mieli możliwość zapozna-
nia się z kulturą, tradycją, histo-
rią i obyczajami Łąckiej ziemi, jak 
również z tajnikami sztuki ludowej 
poprzez praktyczne zajęcia z twór-
cami ludowymi z zakresu haftu, 
rzeźby, wyplatania z wikliny, ma-
larstwa na szkle. certyfikaty ukoń-
czenia wręczali wójt Gminy Łącko 
Jan dziedzina i dyrektor Gok Bar-
bara moryto.

Potem wystąpił zespół regio-
nalny nucicki z ochotnicy dolnej 
działający przy wiejskim ośrod-
ku kultury pod opieką magdaleny 
i Leszka Szewczyków. mimo nie-
długiego okresu swojej działalno-
ści zespół działa niezwykle prężnie, 
a jednym z ich sukcesów jest zdo-

bycie i miejsca na Vii Powiatowym kon-
kursie zespołów instrumentalnych i wo-
kalno-instrumentalnych pod patronatem 
Starosty nowosądeckiego marka Pławia-
ka w kategorii zespoły regionalne.

w następnej kolejności na scenie wy-
stąpił zespół regionalny Górale Łąc-
cy prezentując oryginalny łącki folklor 
w wiązance tańców okraszonych pie-
śniami. występ Górali Łąckich wzbo-
gaciła młodzieżowa grupa kiyrpecki. 
Była to doskonała okazja szczególnie 

dla tych młodszych, do występu u boku 
swoich starszych kolegów, a także do 
sprawdzenia swoich umiejętności przed 
publicznością.

Potem przyszedł czas na koncerty ka-
pel regionalnych. Pierwsi wystąpili Ja-
worcanie, kapela działająca od 2003 r., 
kiedy to zadebiutowała w trakcie Paster-
ki w kościele parafialnym w Jaworkach. 
wykonuje muzykę karpat, uświetniając 
wiele imprez. aktualnie występuje rów-
nież z zespołem Pieśni i tańca Juhasy ze 

Szczawnicy, dając razem wiele wy-
stępów w kraju i poza granicami.

następnie zaprezentowały się 
Fiyrloki, kapela w skład której 
wchodzi pięcioro młodych ludzi, 
którzy od momentu pierwszego 
koncertu w 2013 r. intensywnie 
ćwiczą, doskonaląc swój warsz-
tat pod okiem instruktora Leszka 
moryto. Biorą udział w  konkur-
sach i przeglądach osiągając wy-
sokie rezultaty, zaś w maju 2015 r. 
w ramach Fonoteki Powiatu nowo-
sądeckiego została wydana ich de-
biutancka płyta.

na zakończenie sobotniego Spo-
tkania z Folklorem wystąpiła kuź-
nicka. kapela ta od kilku lat funk-
cjonuje na łąckiej scenie, zmieniał 

Nasza Tradycja – Weekendowe Spotkania z Folklorem
weekend 15-16.08. upłynął w Łącku pod znakiem promocji lokalnej kultury i tradycji. w dwa 
świąteczne dni na deskach amfiteatru na Jeżowej zaprezentowały się zespoły regionalne, kapele 
i orkiestra dęta im. tadeusza moryto.
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się jej skład osobowy i instrumentarium. 
repertuar obejmuje nie tylko melodie 
i pieśni regionu łąckiego, ale został wzbo-
gacony o utwory z Podhala, Spiszu, ora-
wy, melodie cygańskie, bałkańskie oraz 
muzykę biesiadną i rozrywkową.

w niedzielnym koncercie zaprezen-
towała się orkiestra dęta im. tadeusza 
moryto pod dyr. dr. hab. Stanisława 
Strączka, najeżąca od lat do czołówki naj-

lepszych amatorskich orkiestr. na począ-
tek zabrzmiały utwory patriotyczne i pie-
śni żołnierskie, w nawiązaniu do Święta 
wojska Polskiego, a także 95. rocznicy 
Bitwy warszawskiej zwanej również 
cudem nad wisłą.  w dalszej części nie-
zwykle urozmaiconego repertuarowo 
koncertu, nie mogło zabraknąć muzyki 
ludowej, jak również znanych utworów 
muzyki rozrywkowej i poważnej. Łąccy 

muzycy zadbali o to, aby każdy w ich kon-
cercie mógł znaleźć coś dla siebie.

całość wydarzenia zakończyła zaba-
wa taneczna z zespołem Flow.

weekendowe Spotkania z Folklorem 
pn. nasza tradycja zgromadziły licznie 
publiczność, która hojnymi oklaskami 
nagradzała wykonawców.

(b.g.)

12 Wiadomości Łąckie Nr 3/2015



Niedzielne wieczory gromadziły 
w amfiteatrze na Jeżowej tłumy 
chętnych do zabawy. w takt mu-

zyki lokalnych zespołów odbywały się 
bowiem zabawy taneczne. dzieci mogły 
uczestniczyć m.in. w wyjazdach do kina 
oraz parku linowego. 

26 lipca odbył się już tradycyjny Fe-
styn rodzinny w woli Piskulinej, które-
go głównym organizatorem była rada 
duszpasterska. na scenie prezentowali 
się utalentowani mieszkańcy zagorzy-
na, woli kosnowej i woli Piskulinej od 
najmłodszych, do tych trochę starszych. 
można było spróbować wyśmienitych 
specjałów kuchni regionalnej, obejrzeć 
występy, ale przede wszystkim dobrze 
się bawić. 

z kolei 2 sierpnia mogli się spotkać 
mieszkańcy zabrzeży na imprezie zor-
ganizowanej przez radę Sołecką na bo-
isku sportowym w zabrzeży. w atrakcyj-
nym programie, każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie.

8 sierpnia z kolei dzięki zaangażo-
waniu Sołtysa i radnej wsi, ochotniczej 
Straży Pożarnej i związku Podhalan od-
dział w obidzy odbył się festyn, z którego 
całkowity dochód został przeznaczony 
na pomoc dla karoliny tomasiak. wystą-
piła schola dziecięca, kapela Fiyrloki, ze-
spół Górale Łąccy, zespół tymanowianie 
i Podegrodzcy chłopcy. zaprezentowa-
li się również Bronek z obidzy kozień-
ski – znany i ceniony poeta oraz mariusz 
obrzud – zajmujący się fotografią i ma-
larstwem. Była również loteria fantowa 
z cennymi nagrodami, a także możliwość 
przejażdżki bryczką, a dla dzieci – jazda 
konna. Przygotowane zostały stoiska 

z potrawami regionalnymi i rękodzie-
łem. dzięki zaangażowaniu tak wielu 
osób udało się zebrać 67 tys. zł z prze-
znaczeniem na rehabilitację karoliny. 

w trakcie wakacji odbyły się również 
warsztaty Folklorystyczne, w trakcie 
których młodzi ludzie mieli okazję zapo-
znać się bliżej z kulturą i tradycją regionu 
łąckiego. w programie, oprócz spotkania 
z historią Łącka i okolicy, przewidziane 
zostały również warsztaty praktyczne 
z przędzenia wełny, wykonywania tra-
dycyjnych zabawek. malowania na szkle, 
rzeźby, wyszywania strojów ludowych, 
jak również tańca i muzyki oraz orygi-
nalnej łąckiej gwary. na zakończenie 
warsztatów wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe certyfikaty w trakcie 
weekendowego Spotkania z Folklorem. 

(b.g.)

… i po wakacjach
Szybko minęły wakacje. wydawałoby się, że dwa miesiące, to naprawdę długi okres czasu, ale jednak 
upłynęły bardzo szybko. na terenie Gminy Łącko działo się jednak bardzo wiele.
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wszystkie dzieci bawiły się 
świetnie w trakcie przygo-
towanych animacji oraz licz-

nych konkursów z nagrodami. nie mo-
gło również zabraknąć specjalnych 
konkurencji dla rodziców. dodatkowy-
mi atrakcjami była trampolinowa stre-

fa fit-jump oraz malowanie twarzy i ba-
lonowe zoo. Po zakończeniu zabawy 
przyszedł czas na pogadankę o bezpie-
czeństwie i pracy strażaka. Przedstawił 
ją komendant Gminny oSP mariusz Pi-
wowar, zaś doskonały pokaz strażacki 
z możliwością spróbowania własnych 

sił przygotowała ochotnicza Straż Po-
żarna z Łącka pod kierunkiem naczel-
nika tomasza Pasiuda. 

wszyscy chętni mogli bawić się na za-
bawie tanecznej z zespołem Flow. 

(b.g.)

Radośnie żyć… – Festyn Rodzinny w Łącku
23 sierpnia w amfiteatrze na Jeżowej odbył się Festyn rodzinny pod hasłem „radośnie żyć” 
zorganizowany przez Stowarzyszenie amatorski ruch artystyczny ziemi Łąckiej i Gminny ośrodek 
kultury w Łącku. impreza ta była współfinansowana z budżetu Gminy Łącko. 
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Nie są to fragmenty zameczku zyn-
drama, ale wg zdania archeolo-
gów pozostałości warowni obron-

nej wzniesionych między XViii i XVii w. 
p. n.e.!!! to znalezisko jest porównywalne 
skalą odkrycia do starożytnych myken.  

w trakcie tegorocznej eksploracji od-
kryto fragment muru kamiennego wraz 
z bramą. Ściany zostały wzniesione z re-
gularnych bloków piaskowca. Są więc to 
najstarsze przykłady kamiennego muru 
w dziejach budownictwa na ziemiach 
polskich, o ponad dwa i pół tysiąca lat 

dawniejszy od zabytków architektury 
romańskiej. Szacuje się, że owa warow-
nia obronna zamieszkiwana była przez 
ok. 200 osób. odkryto tam również frag-
menty ceramiki, ozdób, a nawet kawałek 
bursztynu, który pozwala przypuszczać, 
że osada ta leżała na szlaku handlowym. 

więcej informacji postaramy się umie-
ścić w kolejnym numerze wiadomości 
Łąckich, publikując wywiad z dr. marci-
nem Przybyłą. 

opr. b.g. zdj. Tim Demski

Sensacja archeologiczna w Maszkowicach

w sierpniu nie tylko naszą społeczność, ale również całą 
Polskę obiegła sensacyjna wiadomość. oto na Górze zyndrama 
w maszkowicach, która wg miejscowej legendy była traktowana 
jako miejsce siedziby legendarnego rycerza, studenci Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pod kierunkiem dr. marcina Przybyły dokonali nie 
lada odkrycia. 
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Spotkanie takie miało miejsce rów-
nież w tym roku – 22  września. 
w trakcie wyjazdu młodzież miała 

bliżej zapoznać się z postacią św. kingi, 
ale także zaprzyjaźnić  ze sobą i dobrze 
się bawić. 

Pierwszym punktem wycieczki był 
założony przez naszą Patronkę klasztor 
klarysek, w którym odbyła się msza św. 
Przed eucharystią mieliśmy okazję po-
znać historię tego niezwykłego miejsca 
i obejrzeć jego najważniejsze zabytki. 
Barokowe wnętrze klasztoru (projekto-
wane przez wybitnego artystę Baltazara 
Fontanę)  zachwyciło nas swoimi unikal-
nymi malowidłami i rzeźbami. Szczegól-
nie podobała się fantazyjnie zdobiona 
hebanowa ambona w kształcie drzewa 
Jessego.  

Po zakończeniu mszy św. wszyscy od-
daliśmy cześć relikwiom św. kingi, a na-
stępnie przeszliśmy przez podarowaną 
przez węgrów Bramę Seklerską, udając 
się pod ołtarz papieski. Staliśmy w miej-

scu, gdzie 16 czerwca 1999r. kanonizo-
wana była nasza Patronka. tam usły-
szeliśmy wiele ciekawostek na temat 
uroczystości kanonizacji i postaci ojca 
Świętego. dla nas to przecież historia, 
bo urodziliśmy się właśnie w roku ka-
nonizacji! zwiedziliśmy stworzoną pod 
ołtarzem izbę pamięci poświęconą Ja-
nowi Pawłowi ii, w której zgromadzono 
wiele cennych pamiątek po naszym wiel-
kim rodaku.  to niezwykłe, że mogliśmy 
być w takim miejscu!

Później nastąpiła druga, długo ocze-
kiwana część wspólnego wyjazdu - kon-
kursy międzyklasowe organizowane 
przez nauczycieli. na początku były to 
quizy wiedzy o św. kindze i szkole, któ-
re wygrała klasa iB. następne konkuren-
cje to wyścig w workach (na czas) i prze-
ciąganie liny. w tej ostatniej – próbował  
swoich sił również ks. konrad. w rezul-
tacie mieliśmy okazję oglądać  jego efek-
towną wywrotkę na trawie.

w sportowej części rywalizacji mi-
strzami zostali uczniowie id. oni też 
zwyciężyli w całym turnieju, otrzymując 
w nagrodę „bon na niepytanie” w wybra-
ny dzień. Po niezwykle wyczerpujących 
zawodach odpoczywaliśmy przy grillu. 
niektóre koleżanki uparły się, że muszą 
trzymać dietę. no cóż, ich strata!

wspaniała zabawa zakończyła się 
około godziny 12.30. wszystkim nie-
obecnym proponujemy obejrzenie zdjęć.

Przygotowała Marta Pyrdoł

drodzy czytelnicy! 
w cyklu „Szkoła wo-
kół nas” publikujemy 

artykuły, których autora-
mi są nauczyciele i ucznio-
wie zespołu Szkół im. św. 
kingi w Łącku. w obecnym 

numerze prezentujemy refleksje tegorocznych pierwszaków 
po integracyjnym spotkaniu w Starym Sączu oraz informa-

cje o ciekawych lekcjach, w tym przeprowadzonej na turba-
czu – biologii. relacjonujemy również uczniowskie spotkanie 
z przedstawicielami środowiska niepełnosprawnych.

 odpowiadając na zamieszczony w ostatnim numerze wzru-
szający list pani marii wyrostek, prezentujemy wywiad z Pa-
nem kazimierzem Garbaczem, autorem książki o ugrupowa-
niu „ognia”. rozmowa została przeprowadzona przez uczniów 
klasy iiB w czasie lekcji  wychowawczej.

Serdecznie zapraszamy do lektury naszych tekstów.  

Spotkanie integracyjne uczniów klas pierwszych

tradycją zespołu Szkół w Łącku jest integracyjne spotkanie pierwszaków w Starym Sączu – mieście tak 
bardzo związanym z patronką szkoły. 
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14 września (na godzinie wycho-
wawczej) uczniowie kl. iiB spo-
tkali się z Panem kazimierzem 

Garbaczem- znanym mieszkańcem Łącka, 
byłym agronomem, z którego inicjatywy 
w 1963 r. powstała Szkoła Przysposobie-
nia rolniczego dająca początek obecnemu 
zespołowi Szkół. Pan Garbacz znany jest 
również ze swojej działalności antykomu-
nistycznej. w czasach stalinowskich zo-
stał aresztowany przez UB i skazany na 
pięć lat więzienia. na spotkanie z młodzie-
żą przyniósł napisaną przez siebie książ-
kę pt. „Byli chłopcy byli…”, w której spisał 
relacje żołnierzy należących do oddziału 
Józefa kurasia – „ognia”. obecnie bardzo 
trudno ją kupić, a nawet pożyczyć, ale pla-
nowane jest jej drugie wydanie.

Spotkanie z panem kazimierzem 
Garbaczem zostało zaplanowane w ra-
mach realizowanej w klasie pracy wy-
chowawczej, w tym roku poświęconej 
tematyce patriotycznej.

działalność grupy „ognia” przypada 
na trudne czasy stalinowskiego terroru. 
Prawdę o tym okresie przez lata zakła-
mywano. tak zwanych „żołnierzy wy-
klętych” – dzisiaj  uważanych za boha-
terów – pozbawiono  nie tylko mogił, ale 
także czci. również postać „ognia” cią-
gle budzi kontrowersje. Pan Garbacz po-
nad godzinę odpowiadał na zadawane 
przez uczniów pytania, czasem napraw-
dę trudne. Poniżej prezentujemy znacz-
ną część rozmowy, tę dotyczącą działal-
ności oddziału kurasia, książki i pobytu 
autora w komunistycznym więzieniu.

Kiedy został Pan aresztowany, był Pan 
młodszy od niektórych z nas. Jak to 
się stało, że  szesnastolatek trafił do 
więzienia?

 – w okolicach waksmundu - z którego 
pochodzę – po wojnie działało wielu anty-
komunistycznych partyzantów. w czasie 
nauki w nowotarskim gimnazjum zetkną-
łem się z młodzieżą, która w jakiś sposób 

powiązana była z ich działalnością. razem 
z kolegami zacząłem powielać i roznosić 
po okolicy ulotki o treści antykomuni-
stycznej, malowałem napisy zachęcają-
ce do walki przeciwko władzy ludowej. 
za tę działalność zostałem aresztowany 
przez Urząd Bezpieczeństwa pod zarzu-
tem „udzielania pomocy bandzie rabunko-
wej „ognia”. Potwierdza to zachowany do 
dzisiaj wycinek z „trybuny Ludu”. miałem 
wówczas 16 lat i pięć miesięcy. Ponieważ 
wstyd było przyznać, że władza ludowa 
aresztuje dzieci, w dokumentach UB fi-
gurowałem jako osiemnastolatek. w róż-
nych więzieniach (w rawiczu, wronkach 
i Jaworznie) przesiedziałem w sumie 4 
lata i pięć miesięcy. czy coś na tym sko-
rzystałem? w sensie fizycznym – nie bar-
dzo, w sensie umysłowym bardzo dużo. 
razem ze mną siedzieli bowiem nauczy-
ciele, profesorowie, ludzie mądrzy, którzy 
– podobnie jak ja - z ówczesną władzą się 
nie zgadzali. Bardzo chłonąłem to, co mó-
wili, dopytywałem się… Paradoks polega 
na tym, że aresztując mnie, władza ludo-
wa chciała mnie „stłamsić”, a ja tymcza-
sem właśnie w więzieniu się rozwinąłem, 
wiele nauczyłem. Udoskonaliłem również 
swoje umiejętności z zakresu stenografii, 
czyli takiego skróconego pisma, co po wyj-
ściu na wolność bardzo przydało mi się 
w dalszej edukacji. materiałów piśmien-
nych nie można było dostarczać do celi, 
więc brało się mydło i pisało na szybach. 
myślę, że wykorzystałem ten czas na tyle, 
na ile było to możliwe.

Jak Pana traktowano w komunistycz-
nym więzieniu, czy Pana bito?

 – traktowano mnie bez żadnej taryfy 
ulgowej, jak wszystkich więźniów. Bla-
szana miska, pobudka o szóstej rano. 
Spało się na siennikach ze słomą, ale fak-
tycznie był to siennik tylko z nazwy, na-
pełniony resztkami startej słomy. kiedy 
się go wyciągało, w powietrzu unosiły się 
takie tumany kurzu, że przez parę minut 
nic nie było widać. Po wyjściu na wolność 

kilka lat bardzo kasłałem, miałem zafleg-
mione płuca.

w więzieniu nie bito, chociaż raz do-
stałem i to solidnie. Bito natomiast na 
UB, w czasie śledztwa. Ubowcy się nie 
patyczkowali… natomiast w więzieniu 
nie bili, ale za to próbowali przeciągnąć 
aresztowanych na swoją stronę. Przycho-
dził do mnie kapuś, czyli po prostu do-
nosiciel, który chciał wzbudzić zaufanie, 
udawał grzecznego chłopaka i nauczył 
mnie alfabetu morsa. a potem właśnie za 
pomocą tego alfabetu wypytywał o róż-
ne rzeczy związane z pobytem na wolno-
ści. chodziło oczywiście o to, żeby jeszcze 
kogoś do więzienia wsadzić. zdawało mu 
się, że trafił na głupiego, ale ja już byłem 
przeszkolony przez te parę lat więzienia. 
właśnie za pomocą alfabetu morsa prze-
kazywałem mu różne „głupoty” i w koń-
cu zrozumiał, że ze mną się po swojemu 
nie dogada. chociaż muszę przyznać, że 
w więzieniu byli też kapusie. wydawało 
się im, że jak się przysłużą władzy, będą 
donosić, to wcześniej zostaną zwolnieni. 
Ja wyszedłem dopiero na skutek amne-
stii, chociaż moja mama i ciotka wielo-
krotnie prosiły w mojej sprawie, pisały 
nawet do Bieruta. odpowiedzi przycho-
dziły odmowne.

Bohaterem Pana książki jest Józef Ku-
raś. Prosimy, aby Pan nam go przed-
stawił.

Podobnie jak ja kuraś pochodził 
z waksmundu. we wrześniu 1939 r. był 
żołnierzem pułku Strzelców Podhalań-
skich, służył koło wilna. Po przegranej 
kampanii wrześniowej wrócił z wilna 
i od razu włączył się do konspiracyj-
nych działań przeciwko niemcom, ra-
zem z innymi złożył przysięgę i poszedł 
do lasu. 29 czerwca 1943 r. Hitlerowcy 
zamordowali jego ojca, brata, żonę i trzy-
letniego synka, a następnie spalili jego 
dom. kuraś przyjął wtedy pseudonim 
„ogień” i poprzysiągł bezwzględną wal-
kę z niemcami.

„BYLI CHŁOpCY BYLI…”
rozmowa z Panem kazimierzem Garbaczem
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W jaki sposób mieszkańcy Wak-
smundu wspominają Kurasia sprzed 
wojny?

 – to była normalna, szanowana rodzina 
o korzeniach ludowych. Jego ojciec przed 
wojną był prezesem Polskiego Stronnic-
twa Ludowego.

Po wojnie Józef Kuraś został komen-
dantem posterunku Milicji Obywatel-
skiej. Jak wyglądały pierwsze dni jego 
działalności?

 – najpierw dano mu komendnaturę 
w zakopanem, ale po krótkim czasie 
przeniesiono go do nowego targu. Jak 
wyglądały pierwsze dni jego działalno-
ści? nie zdążyły, bo „ogień” wziął tzw. 
urlop zdrowotny, który zresztą mu się 
należał za kilka lat walki okupacyjnej. 
Pojechał do Lublina do Pkwn, gdzie już 
od nowej władzy – ludowej otrzymał no-
minację na porucznika. Później udał się 
jeszcze do warszawy, żeby załatwić ja-
kieś sprawy personalne. tam jednak „po-
rozglądał się” i zrozumiał, że z tą władzą 
mu nie po drodze. wrócił do domu, na ko-
wańcu u pana waksmundzkiego zebrał 
swoich podkomendnych, którym powie-
dział: „chłopaki idziemy z powrotem do 
lasu, ale tylko ci, którzy są zdecydowani, 
bo powrotu nie będzie. kto nie chce iść, 
niech zostanie”. tam złożyli przysięgę, 
a stamtąd powrotu już nie było.

Pisząc swoją książkę rozmawiał Pan 
z wieloma żołnierzami „Ognia”. Jak 
wspominają swojego dowódcę? 

 – Jeden z moich rozmówców czesław 
Stolarczyk mówi: „chciałbym mieć takie-
go ojca”. te słowa – a  także wiele innych 
cytowanych w książce – świadczą, że ma-
jor Józef kuraś bardzo dbał o swoich lu-
dzi. Gdyby któremuś z nich coś się przy-

darzyło, np. został ranny, zawsze starał 
się pomóc, chociażby  znaleźć jakąś kwa-
terę, w której żołnierz mógłby dojść do 
siebie. również członkowie rodzin aresz-
towanych byli pod opieką „ognia”. Poma-
gał im, na ile to było możliwe, nie tylko 
w sensie materialnym.  

wszystkie oddziały podległe kurasio-
wi liczyły około 900 żołnierzy (5 kom-
panii). normalnie przebywali oni w do-
mach, ale zawsze byli gotowi do akcji. 
zdarzały się sytuacje, że trzeba było ich 
wyżywić. Po zaopatrzenie „ogień” wy-
syłał swoich ludzi na Spisz, który w cza-
sie okupacji był włączony do Słowacji.  
Słowacy podczas wojny byli z niemca-
mi, ponieważ ci pomogli im oderwać się 
od czech. ich kraj nie był więc tak znisz-
czony jak Polska. Słowacja była zwolnio-
na od tak zwanych kontyngentów, czy-
li obowiązkowych dostaw zboża, mleka 
czy mięsa. dlatego ludzie kurasia właśnie 
stamtąd przyprowadzali bydło, owce i  
inne zwierzęta. Słowacy byli źli, twier-
dzili, że „ogień” ich rabował. naprawdę 
zabierał tylko tym, którzy na niemieckiej 
okupacji się wzbogacili. 

Po wojnie nazywano Kurasia bandy-
tą, oskarżano o antysemityzm, wręcz 
zarzucano mordowanie Żydów. Czy 
można odeprzeć te zarzuty?

 – we wszystkich organach tzw. władzy 
ludowej, w UB było wielu Żydów, nie ma 
co tego ukrywać. dlatego na nich sku-
piała się nienawiść, bo  oni gnębili Pola-
ków i to jest prawda. nie chodziło o to, że 
byli Żydami, tylko o to, że reprezentowa-
li władzę ludową, zresztą bardzo repre-
syjną w stosunku do Polaków.

W jaki sposób zginął Józef Kuraś i co 
się stało z jego ciałem?

 – kuraś został otoczony przez funk-
cjonariuszy korpusu Bezpieczeństwa 
wewnętrznego we wsi ostrowsko. nie 
miał szans na wydostanie się i nie wie-
rzył w zapewnienia o amnestii. Po zacię-
tej walce próbował się zastrzelić. oddał 
strzał w głowę, ale tak od dołu, pod bro-
dę. natychmiast nie umarł, lecz został 
zawieziony do szpitala w nowym targu, 
gdzie żył jeszcze parę godzin i udało mu 
się przyjąć ostatnie namaszczenie. zmarł 
o godz. 0.23. 22 lutego 1947 r. do dzisiaj 
nie wiadomo, gdzie leżą jego szczątki. 
według jednej wersji ciało zostało prze-
wiezione do krakowa, spreparowane 
i przeznaczone do nauki dla przyszłych 
chirurgów w zakładzie medycyny. druga 
wersja mówi, że został pochowany gdzieś 
na poboczu między krakowem a chrza-
nowem. Żadna z opinii nie została w stu 
procentach potwierdzona, chociaż byli 
studenci akademii medycznej twierdzą, 
że na uczelni krążyły pogłoski, iż mają 
przed sobą ciało „ognia”. 

Po kurasiu został jego zastępca Jan 
kolasa. nosił pseudonim „Powicher”, bo 
był bardzo energiczny i zachowywał się 
w sposób nonszalancki, ale odznaczał się 
też sprytem. on dowodził już całością 
ugrupowań, których było kilka (w rejo-
nie Pienin, tatr, rabki, a także na Sądec-
czyźnie, w okolicach Piwnicznej).

Skąd taki właśnie tytuł Pana książki? 
 – Jest taka góralska piosenka „Byli 

chłopcy byli, ale się minęli. i my się mi-
niemy po niedługiej chwili…”  Pomyśla-
łem, że to będzie dobry tytuł, bo to byli 
naprawdę młodzi chłopcy, tacy jak wy.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie.
Przebieg rozmowy z uczniami klasy II B 

zapisała Anna Skalska 

dnia 15.09.2015r. odbyło się 
w zespole Szkół św. kingi, 
wspólne spotkanie uczniów 

naszej szkoły z  paniami: tere-
są korniak, należącą do Stowa-
rzyszenia doliny dunajca,  danu-
tą molek, zajmującą się tematyką 
niepełnosprawności oraz  wero-
niką odziomek, będącą osobą 
niepełnosprawną. wydarzenie to 
przebiegało pod hasłem: „Inte-
gracja i partycypacja młodzie-
ży w pracy z osobami niepełno-
sprawnymi”. Uczniowie naszej 
szkoły mieli okazję zgłębić i lepiej 
poznać sytuację osób niepełno-
sprawnych w dzisiejszym świecie. 

Pani weronika dzieliła się swoimi 
doświadczeniami, bardzo ciekawie 
opowiadała o wielu codziennych 
przeszkodach i problemach doty-
kających osoby niepełnosprawne. 
w spotkaniu uczestniczyli rów-
nież podopieczni warsztatów tera-
pii zajęciowej w czarnym Potoku, 
chętnie angażując się w dyskusję 
z młodzieżą. obecność tych wy-
jątkowych gości w naszej szkole 
pomogła nam lepiej poznać i zro-
zumieć świat, doświadczonych 
cierpieniem ludzi, a także jeszcze 
bardziej uwrażliwiła nas na ten 
problem.

Ks. Konrad Kupiec

Dostrzec drugiego człowieka
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A tych  nie brakuje na pewno w kla-
sie iii c technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych. razem 

ze swoją nauczycielką – Panią Lucyną 
Prostko oraz wychowawczynią – Panią 
michaliną Grońską-owsianką, postano-
wili wyruszyć w plener. Gorczański Park 
narodowy został wzięty „pod lupę”,  stał 
się scenerią i jednocześnie materia-
łem na nietypową lekcję biologii.

Poniżej relacja jednej z uczennic  
tej klasy – Pauliny majewskiej:

„celem tej wycieczki było pozna-
nie roślin, jakie  znajdują się w Gor-
czańskim Parku narodowym oraz in-
tegracja klasy.  wczesnym rankiem,  
busem dojechaliśmy do ochotnicy 
i stamtąd pieszo ruszyliśmy w stro-
nę turbacza. Pełni zapału i motywa-
cji pokonywaliśmy kolejne kilometry. 
wędrówka zaczęła się od Przełęczy 
knurowskiej. następnie dotarliśmy 
do kiczory (1282 m n.p.m.). Jest to 
trzeci, co do wysokości szczyt w Gor-
cach. kolejną trasą była długa Hala, 
gdzie „padnięci” nieco odpoczęliśmy. 
wreszcie dotarliśmy do celu. a była 
nim wysokość  1314 m n.p.m. , bo 
właśnie na niej znajduje się turbacz. 
Po chwili odpoczynku udaliśmy się 
do schroniska Pttk im. władysła-
wa orkana. tam coś przekąsiliśmy 
i ruszyliśmy dalej. naszym kolej-
nym celem była polana  Jaworzyna 
kamienicka.  znajduje się tam ka-
pliczka Bulandy. Ufundowana zo-

stała w 1904 r. przez najsłynniejszego 
gorczańskiego bacę – tomasza chlipałę, 
zwanego Bulandą. on to, na tej oto pola-
nie, przez ponad 50 lat zajmował się pa-
sterstwem, wypasając owce i woły.

Szliśmy trzema szlakami: czerwonym, 
zielonym i żółtym. czerwony był bardzo 
stromy, a podejścia dość długie, kamieni-

ste i  niekiedy męczące. Przemierzaliśmy 
też długie polany, z których roztaczał się 
przed nami niezapomniany widok na ta-
try, modyń, mogielicę. Jak na lekcję biolo-
gii w terenie przystało, nie obyło się bez 
zaprezentowania w górskim plenerze na-
szych wiadomości.  Parę osób miało za 
zadanie przedstawić i omówić występu-

jące na terenie Gorczańskiego Parku 
narodowego zjawiska przyrody np. 
epifity oraz rośliny i drzewa. Pod-
czas tej wyprawy dokładnie sporzą-
dzaliśmy notatki, które stały się (już 
po powrocie) świetnym materiałem 
do przygotowania prezentacji mul-
timedialnej, dotyczącej m.in. opisu 
drzewostanów.

wycieczka nie obeszła się też bez 
wygłupów chłopaków. krzysiek uda-
wał zwierzęta, dziewczyny śpiewały, 
śmialiśmy się, opowiadaliśmy różne 
historie. Pogoda nam dopisała, pano-
wała miła i sympatyczna atmosfera. 

wieczorem doszliśmy do osie-
dla Jamne i stamtąd już jechaliśmy 
busem do domów. mimo wielkiego 
zmęczenia, nie chciało się wracać…;) 
następny dzień nie obył się bez za-
kwasów oraz towarzyszących nam 
emocji. Jedno jest pewne:  góry naj-
lepiej weryfikują kondycję fizycz-
ną i nie pozostają bez wpływu na 
stan naszego samopoczucia. Uczą 
też pokory J oby więcej takich lekcji 
-wycieczek.”

Oprac. A. Brodowska

Nietypowa lekcja kl. III C Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych
dane jest nam mieszkać w „sąsiedztwie” miejsc, które natura uczyniła najlepszymi i najpiękniejszymi 
podręcznikami przyrody. Szczególnie jesienią górski krajobraz przyciąga zwolenników pieszych 
wędrówek. 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w maszkowicach uczestniczyli 
w uroczystym otwarciu festiwa-

lu i obejrzeli film pt. „klub włóczykijów”.
Podczas festiwalu zaprezentowane 

zostaną ciekawe i wartościowe filmy 
wybrane z uwagi na wysoki poziom ar-
tystyczny i edukacyjny charakter. każ-
dy dzień festiwalu będzie dla jego uczest-
ników niezwykłą podróżą w magiczny 
świat kina, podrożą pełną fascynujących 
przeżyć i niezapomnianych wrażeń. wi-
dzowie, którzy w tych dniach przyjdą do 
kina SokÓŁ zobaczą, m.in.:
•  projekcje filmów konkursowych,
•  pasmo filmów w 3d,
•  wystawę filmową poświęconą dzia-

łalności legendarnego Studia Hanna 
– Barbera Poland, na którą złożą się 
oryginalne projekty plastyczne po-
staci i scenografii, storyboardy, kadry, 
archiwalne plakaty z kultowych już 
dzisiaj filmów dla dzieci: tom i Jer-
ry, JoSie i kociaki, dzieciŃStwo 
FLinStonÓw, miŚ yoGi, SnorkSi, 
SmerFy i innych, przegląd filmów 
animowanych dla dzieci zorganizo-
wany przez oranGe Studio anima-
cji z Bielska-Białej z okazji 20-lecia po-
wstania Studia. Przegląd połączony 
zostanie z akcja czytamy i oGLąda-
my, w ramach której przed seansami 
filmowymi czytane będą fragmen-
ty książek autorstwa Janoscha, któ-

re stały się inspiracją do powstania 
prezentowanych w ramach przeglą-
du filmów, plan filmowy umieszczony 
przed budynkiem mck SokÓŁ, na któ-
rym młodzi miłośnicy kina będą mogli 
podpatrzyć kulisy pracy ekipy filmo-
wej oraz wziąć udział w: warsztatach 
klasycznej animacji filmowej zorgani-

zowanych przez Studio miniatur Fil-
mowych z warszawy, w warsztatach 
animacji cyfrowej poprowadzonych 
przez realizatorów z orenGe Stu-
dia animacji z Bielska-Białej, a także 
w warsztatach plastyczno–kulturo-
znawczych dla dzieci przygotowanych 
przez Bwa SokÓŁ.

V Festiwal Filmów dla dzieci i młodzieży Kinojazda
od 28 września do 2 października 2015 odbędzie się piąta edycja Festiwalu Filmów dla dzieci 
i młodzieży kinoJazda, który przygotowany został z myślą o młodych pasjonatach kina.
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w iście saharyjskim upale sięgającym blisko 40 stopni 
celsjusza wzięły udział cztery drużyny, w składzie 
pięcioosobowym, reprezentujące gminy z powiatu 

nowosądeckiego. zawodnicy rywalizowali ze sobą w takich 
konkurencjach jak: turniej siatkówki w systemie każdy z każ-
dym, przeciąganie liny, rzut skóry owczej na odległość oraz 
rozłupanie orzecha krzywą laską z zza głowy. Pomimo uciążli-
wego ciepła walka była do końca bardzo zaciekła, a atmosfera 
podniosła. Gminy reprezentowali głównie mężczyźni, wyjąt-
kiem była drużyna z Łącka, która składała się z trzech kobiet 
i dwóch mężczyzn, a byli to: marzena kałuzińska, ewelina 
dunikowska, edyta kałamarz, krzysztof krzyśko oraz mar-
cin Szlęk. Po kilkugodzinnych zmaganiach i podsumowaniu 
punktacji zwyciężyła drużyna z rytra, drugie miejsce zdoby-
ło Podegrodzie, trzecie Łącko, a czwarte Stary Sącz, na czele 
z Burmistrzem Jackiem Lelkiem. 

Marzena Kałuzińska

Turniej Gmin w ramach  
III Zjazdu Sądeczan

w rozgrywkach wzięło udział 24 drużyn. Po 3 grupy na 
każdym „orliku”, grające systemem każdy z każdym, 
łącznie 12 zespołów. do kolejnego etapu przechodzi-

ła jedna zwycięska drużyna z każdej grupy, gdzie następnie 
wyłonieni zostali zwycięzcy danego orlika. Finały odbywały 
się na „orliku” w Jazowsku. tam wyłoniona została szóstka 
najlepszych. oto oni:

i miejsce mdP taBaSzowa
ii miejsce mdP moGiLno
iii miejsce mdP maSzkowice
iV miejsce mdP JeLna
V miejsce mdP czerniec
Vi miejsce mdP tĘGoBorze
najlepszym bramkarzem został Paweł Saczka z mdP ta-

baszowa zaś najlepszym strzelcem radosław kurnyta z mdP.
Puchary oraz upominki w postaci medali i piłek rozdali za-

stępca komendanta miejskiego st. bryg. mgr inż. Paweł mo-
tyka, druh antoni Bienias Prezes zarządu oddziału Powiato-
wego związku ochotniczych Straży Pożarnych rP w nowym 
Sączu, Jan dziedzina wójt Gminy Łącko oraz Jan mrówka Pre-
zes oSP Łącko.

II powiatowy Turniej 
Młodzieżowych Drużyn 
pożarniczych

w niedzielę 9 sierpnia 2015 roku, na ołtarzu 
Papieskich w Starym Sączu w ramach iii zjazdu 
Sądeczan odbył się turniej Gmin. 

29 sierpnia 2015 r. na „orlikach” w Jazowsku 
oraz w Łącku odbył się ii Powiatowy turniej 
Pn młodzieżowych drużyn Pożarniczych powiatu 
nowosądeckiego.
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w rozgrywkach mogli wziąć 
udział wszyscy chętni pod wa-
runkiem zebrania 3 osobowej 

drużyny. w kategorii do 16 lat zgłosiło 
się  pięć drużyn natomiast 16+ dziewięć 
drużyn. rozgrywki były bardzo zaciekle, 
atmosfera była podniosła, a pogoda wy-
jątkowo dopisywała.

drużyny dorosłych rozgrywali me-
cze w dwóch grupach systemem każdy 
z każdym, w finale znalazły się zwycięzcy 
dwóch pierwszych miejsc w swoich gru-
pach, walcząc dalej o najwyższe miejsca.

WYNIKI:
Kategoria do 16 lat:
i miejsce -rUdaFit
ii miejsce -GanG macHU-PicHU
iii miejsce -Fc JazowSko
iV miejsce -Fc Brzyniaki
V miejsce -naJka

Kategoria 16+:
i miejsce -wUJki
ii miejsce -mika nowy Sącz
iii miejsce -Jaworze PtaSzkowa
iV miejsce -armaGedon
 -wikLiny
 -OLSZANKA
 -amatorzy
 -Prawie renciStki
 -JaStrzĘBie Stary Sącz

Turniej piłki plażowej – Jazowsko 
w sobotę 1 sierpnia na „orLikU” w Jazowsku odbył się wakacyjny turniej Piłki Siatkowej Plażowej 
o Puchar wójta Gminy Łącko w dwóch kategoriach: do 16 lat oraz 16+.
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Po zaciętej walce do samego końca, 
grając nie raz w wyjątkowo uciąż-
liwym upale, jaki w tym roku towa-

rzyszył nam praktycznie od początku 
wakacji,  wyniki wyglądają następująco:

SZKOŁA pODSTAWOWA:
i miejsce adam SaJdak
ii miejsce dariUSz maJerSki
iii miejsce marek SoPata
iV miejsce Piotr PodoBiŃSki
V miejsce kacPer kLimek

GIMNAZJUM:
i miejsce ŁUkaSz SaJdak
ii miejsce kryStian dUda
iii miejsce anGeLika PodoBiŃSka
iV miejsce antoni Faron
dawid koŁodzieJ
dawid wyroStek
miŁoSz Haza
PaweŁ kozik
Piotr PierzcHaŁa
raFaŁ maJerSki
SaBina SoPata
Szymon Bieryk

KOBIETY 16+:
i miejsce  eLŻBieta SoPata
ii miejsce edyta koŁodzieJ
iii miejsce renata koŁodzieJ
iV miejsce eweLina dUnikowSka
V miejsce maria wyroStek
Vi miejsce wioLeta kozik
oficjalnie rozdanie nagród odbyło się 
w trakcie Święta owocobrania w dniu 
13 września w amfiteatrze na Jeżowej.  
wSzyStkim zawodnikom GratULUJemy!! 

Marzena Kałuzińska

podsumowanie Ligi Tenisa Ziemnego – wakacje 2015
w okresie wakacyjnym odbyły się na jazowskim orliku rozgrywki w ramach  
wakacyjnej Ligi tenisa ziemnego.
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Na konkurs wpłynęły 63 prace 
w dwóch kategoriach wiekowych 
– w kategorii i do lat 9: 39 prac 

i w kategorii ii: 10-13 lat: 24 prace. komi-
sja w składzie: anna Przybylska – plastyk, 
magdalena Leszko – plastyk i Jan mrówka 
– koordynator orlik Polska miała niezwy-
kle trudne zadanie z wyborem laureatów, 
gdyż prace były naprawdę wyjątkowe. Po 
burzliwych obradach przyznała następu-
jące miejsca i wyróżnienia:

kategoria I
 –  i miejsce:  Bartłomiej Pogwizd –  

SP w obidzy
 –  ii miejsce:  wiktoria damasiewicz – 

Stary Sącz
 –  iii miejsce:  Paweł madzia –  

nowy Sącz
wyróżnienia: Jakub ogorzałek – Sta-

ry Sącz, Łucja dolańska – kicznia, teresa 
miter –Spytkowice, kamila dąbrowska 
– kicznia, Sabina Szyszka – Spytkowice

kategoria II
 –  i miejsce:   wiktoria klag – Gimna-

zjum Łącko
 –  ii miejsca:   dorota zborowska – Gim-

nazjum Łącko
 –  iii miejsce:  katarzyna  meller – SP nr 

119 kraków
wyróżnienia: Szymon owsianka – Ja-
zowsko, michał Lipiński – SP nr 119 kra-
ków, michał Żurek – rabka zdrój, igor 
klag – SP czarny Potok, Sebastian ma-
dzia – nowy Sącz, Patrycja kozik – kad-
cza, nadia wątor – SP  nr 119 kraków

komisja doceniła niezwykłe wielkie 
zaangażowanie dzieci w proces twórczy, 
podkreślając jednocześnie pomysłowość 
i różnorodność zastosowanych technik, 
wyrażając podziękowania dla rodziców 
i opiekunów młodych artystów.

nagrody dla laureatów miejsc i i ii 
zostały ufundowane przez Pkn orlen – 
sponsora generalnego finałów, a wręczali 
je wójt Gminy Łącko Jan dziedzina wraz 

z zastępcą Pawłem dybcem, zaś dla zdo-
bywców iii miejsc, wyróżnień i wszyst-
kich uczestników sponsorzy z Łąckiego 
Banku Spółdzielczego i firmy PolSmrek.

całość uroczystości prowadziła Prze-
wodnicząca rady Gminy Łącko Bernadet-
ta wąchała-Gawełek. dla uczestników 
zostały również ufundowane nagrody 
specjalne, a otrzymali je: apolonia Bu-
dzowska – nagroda Przewodniczącej 
rady Gminy Łącko, Patrycja kaczmar-
czyk (4 lata) – najmłodsza uczestniczka 
konkursu – nagroda wójta Gminy Łącko 
Jana dziedziny, ada Gorczowska i ania 
duda (obydwie pięciolatki) – najmłod-
sze uczestniczki z Gminy Łącko – nagroda 
dyrektora Gok w Łącku Barbary mory-
to, Paweł madzia – nagroda Prezesa Łąc-
kiego Banku Spółdzielczego Lidii Bober.

na twarzach tak dzieci, jak i rodziców 
gościła nieukrywana radość, a piękne 
prace dzieci mogli podziwiać wszyscy 
uczestnicy Finałów orlik Polska 2015.

podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu 
plastycznego „A mój tata za piłką lata”
w trakcie Finałów orlik Polska w dniu 27 września odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego 
konkursu Plastycznego „a mój tata za piłką lata”, zorganizowanego przez Gminę Łącko, Gminny 
ośrodek kultury w Łącku i orlik Polska. 
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w rozgrywkach wystartowało 20 drużyn z całej Polski, 
które w sobotni ranek stawiły się na orliku w Jazow-

sku na ceremonię otwarcia mistrzostw. w tym dniu na orliku 
w Łącku i Jazowsku ekipy rywalizowały w rozgrywkach gru-
powych, po których do dalszych gier awansowały dwie naj-
lepsze z poszczególnej grupy. niedziela to już mecze ćwierć-
finałowe, półfinałowe oraz rywalizacja o najlepsze miejsca 
na podium.
Poniżej rezultaty wszystkich spotkań:

Grupa A
manhattan trzebinia – FBc Szczecin 0:3
Polonia rzeszów – cephalia Lublin 3:1
manhattan – deportivo oleśnica 3:1
FBc Szczecin – Polonia rzeszów 0:1
deportivo – cephalia 3:3
manhattan – Polonia rzeszów 5:0
cephalia Lublin – FBc Szczecin 1:4
Polonia rzeszów – deportivo 2:1
manhattan trzebinia – cephalia 4:2
Sczecin FBc – deportivo oleśnica 5:0
AWANS FBC Szczecin i Manhattan Trzebina

Grupa B
albicelestes caalvaria – Gold team 5:3
old Boy”s olsztyn – expom krośniewice 2:1
albicelestes – orły durka 4:2
Gold team trzetrzewina – olsztyn 2:2
orły durka – expom krośniewice 0:5
albicelestes – old Boy”s olsztyn 0:7
expom – Gold team 2:1
olsztyn – orły durka 8:1
albicelestes – expom krośniewice 3:1
Gold team – orły 2:3
AWANS Old Boy’s Olsztyn i Albicelestes Calvaria

Grupa C
woj-tom Łącko – toruń 3:0
izbiszcze choroszcz – Ferranti 3:1
Łącko – dubeninki 1:2
toruń – izbiszcze 1:3
dubeninki – Ferranti 3:0
woj-tom – izbiszcze 1:0
Ferrati – toruń 3:4
izbiszcze – dubeninki 1:3
Łącko – Ferranti 2:1
toruń dubeninki 3:8
AWANS Dubeninki i Woj-Tom Łącko

Finał Ogólnopolskiej Ligi Orlik polska 2015 w Łącku
w dniach 26-27 września na stadionach orlik w Jazowsku i Łącku odbyły się finały  
ogólnopolskiej Ligi orlik Polska.
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Grupa D
kdrk Spytkowice – LzS czarnocin 3:1
wojownicy ze Strzelnicy – ząbki 1:3
Spytkowice – zzGr Bielszowice 1:5
czarnocin – wojownicy 1:1
Bielszowice – albatros ząbki 1:5
Spytkowice – wojownicy 3:1
abatros – czarnocin 3:0
wojownicy ze Strzelnicy – Bielszowice 0:9
kdrk Spytkowice – albatros ząbki 3:6
czarnocin – Bielszowice 1:8
AWANS Albatros Ząbki i ZZGR Bielszowice

WYNIKI ĆWIERĆFINAŁÓW :
FBc Szczecin – woj-tom Łącko 4:1
dubeninki – manhattan trzebinia 4:0
old Boy’s olsztyn – zzGr Bielszowice 1:4
albatros ząbki – albicelestes calvaria 10:1

pÓŁFINAŁY:
zzGr Bielszowice – FBc Szczecin 9:1
albatros ząbki – dubeninki 7:6

MECZ O 3 MIEJSCE
FBc Szczecin – dubeninki 4:3

WIELKI FINAŁ:
zzGr Bielszowice – albatros ząbki 4:0
MISTRZEM pOLSKI ZZGR BIELSZOWICE!

Nagrody indywidualne:
 –  Bramkarz – kamil dąbrowski (albatros ząbki)
 –  obrońca – krzysztof Badura (zzrG Bielszowice)
 –  król Strzelców – rafał wesołowski (zzrG Bielszowice) –  

13 trafień
 –  zawodnik Finałów – damian ołów 

Uśmiechnij się

Humor zeszytów szkolnych

•  w komedii bohaterowie dążą do celu powodując śmierć,  
często zakończoną szczęśliwie.

•  Suma to nie wynik dodawania, tylko msza w niedzielę.
•  król nosi na głowie czapkę, zwaną przez niektórych koroną.
•  wraz z wynalezieniem koła i pieniędzy ludzie zaczęli kręcić interesy. 
•  chopin znał się na muzyce, a szczególnie na fortepianie.
•  azja jest największym kontynentem na ziemi, a nawet na świecie.
•  Przez uderzenia pędzlem, malarz uzyskuje smutek na twarzy modelki. 

Nie lada atrakcją był mecz na zakończenie Finałów 
Orlik polska. zagrały drużyny: mirosław Szymkowiak i Przy-
jaciele vs. kadra zawodników Finałów orlik Polska. 

kadra w składzie: mirosław Szymkowiak – kapitan, Stani-
sław Bodziony(B), dariusz Pociecha, andrzej mróz, adam cia-
stoń, Jan mrówka, adam rusek, Paweł czarnecki, adrian Łę-
czycki oraz katarzyna nosowska.

kadra zawodników Finałów orlik Polska 2015: Jan dziedzi-
na – kapitan wójt Gminy Łącko, Paweł dybiec, kamil dąbrow-
ski(B), krzysztof Badura, rafał wesołowski, damian ołów, Łu-
kasz Leon Gospodarczyk

reprezentacja Polski pokonała mVP Finałów orlik Polska 
2015 6:3 – bramki dla reprezentacji: Szymkowiak 2, rusek, 
mróz, mrówka, ciastoń.

w trakcie całej niedzielnej imprezy najmłodszych zabawiali 
animatorzy ze stowarzyszenia Sursum corda. 

Dla przypomnienia: 

mirosław Szymkowiak – ur. 1976 r. w Poznaniu, piłkarz 
grający na pozycji pomocnika m.in. w widzewie Łódź i wiśle 
kraków. ma na swoim koncie 33 występy w reprezentacji 
Polski, w trakcie których zdobył 3 bramki. w 2009 r. wraz 
z markiem koniecznym i tomaszem Frankowskim założył 
w krakowie akademię Piłkarską 21 im. Henryka reymana, 
w której jest trenerem. 
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

25 lat odrodzonego Samorządu – obchody w Gminie Łącko

Jubileusz oSP w Jazowsku Jubileusz oSP w maszkowicach

wakacyjne Spotkania z Folklorem



Wakacyjne imprezy w Gminie Łącko

Festyn w obidzy Festyn w woli Piskulinej

Finały orlik Polska 2015 w Łącku
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