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Niczym brzask gasi bezmierne
przez swoją jasność gwiezdne oblicze.
Tyle w nas skrywasz odcieni Panie,
że jeden swoich nigdy nie zliczę.
Pomóż zrozumieć, gdzie leży Prawda
jakież przywary na sobie mamy.
Czy kiedykolwiek pozwolisz Boże
na to, że siebie całkiem poznamy?
I powiedz czemu nasz losie drogi
w tobie obłudo tę rozkosz mamy,
że kiedy weźmie ktoś za próg nogi
natychmiast błędy mu wytykamy.
Czemu się wkradasz w nasze rodziny,
niczym w spoiwie zmarznięta gruda.
Dlaczego wzmacniasz niezgody liny
krusząc tej ziemi najczystsze cuda.
W niektórych ustach lepiej smakujesz
niźli stuletnie najlepsze wina.
I nikt już wówczas nie wspomni sobie
Twojego smaku Prawdo jedyna.
Lecz mam nadzieję, że po gościnie,
po trudzie stołów całej ozdobie,
wspomnimy sobie chociaż na chwilę
przed swym pacierzem Prawdo o Tobie.
Trzeba mówić o tej Prawdzie
i nieść zrozumienie,
by przetrwała, a nie zżółkła
jak polskie jesienie.
Aby każdy kogo spotka,
kto po świecie kroczy
mógł z nią mądrze porozmawiać
szczerze patrząc w oczy.
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Święto Owocobrania w Łącku
10-11.09.2016
W piękny, słoneczny, wrześniowy weekend Gmina Łącko bawiła się
w trakcie organizowanego rokrocznie Święta Owocobrania.

S

obotnie popołudnie upłynęło pod
znakiem sportowych zmagań.
Stało się to w trakcie IV Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego,
który od tego roku nosi imię tragicznie i przedwcześnie zmarłego piłkarza
GLKS Zyndram, a potem Ligi Oldbojów, Staszka Twardowskiego „Ketosa”.
W turnieju udział wzięło pięć drużyn ze
Słowacji i z Polski.
O godz. 15.00 zaś obok domu pp.
Ząbków na łąckich Wolakach miała
miejsce niezwykle piękna uroczystość,
upamiętniającą konstruktora traktorów
SAM Tadeusza Ząbka, połączona z odsłonięciem tablicy upamiętniającej jego
osobę, połączona z paradą ciągników
jego produkcji. Pomysłodawcą wydarzenia było Muzeum Wsi Radomskiej,
a organizacją zajęli się Urząd Gminy
w Łącku, Gminny Ośrodek Kultury
w Łącku oraz Rodzina śp. Tadeusza.
Niedzielne obchody rozpoczęły się
już tradycyjnie Mszą Św. w łąckim kościele, w oprawę której włączyli się
Związek Podhalan oddział w Łącku oraz
chór parafialny „Zew Gór”. Następnie
spod kościoła ruszył korowód w kierunku Amfiteatru na Jeżowej. Wielką atrakcją stały się traktorki SAM wyproduko-
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wane przez śp. Tadeusza Ząbka, a także
nowoczesne ciągniki, które na specjalnie przystosowanych platformach przewoziły zaproszonych gości.
Im bliżej Amfiteatru, tym intensywniej roznosił się zapach wyśmienitych
potraw, destylatów i owoców, przygotowanych na czternastu wyjątkowo
pięknych stoiskach sołeckich w ramach
Turnieju Wsi o Nagrodę Wójta Gminy
Łącko. Każde sołectwo zaprezentowała
wszystko co najlepsze w swojej miejscowości, można był spróbować m.in.
pieczonej baraniny, rosołu z kaczki,
swojskich wędlin, chleba ze smalcem,
powideł, grzybków marynowanych, jabłek, gruszek, śliwek, win wszelakich
oraz innych procentowych napojów.
Żeby wymienić to wszystko co znalazło
się na stołach, zabrakłoby miejsca na
opisanie w tej krótkiej relacji. A jeszcze
przed rozpoczęciem części oficjalnej
miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu
na Najlepszy Placek ze Śliwkami.
Około południa rozpoczęła się część
oficjalna. Wszystkich zebranych przywitał Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina. Następnie podziękowania zostały
skierowane do poetów naszej łąckiej
ziemi, tych znanych i uznawanych przez
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szerokie grono odbiorców, jak i tych
którzy w poezji stawiają dopiero pierwsze kroki. Na ręce Marzeny Setlak, Joanny Klimczak (w jej imieniu wystąpiła Mama – Barbara Legutko), Bronka
z Obidzy Kozieńskiego, Andrzeja Talara
i Franciszka Opyda została przekazana Antologia Poezji pt. „Moje miejsce
na ziemi” (wydana przez Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi
Łąckiej przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury, a współfinansowana przez Gminę Łącko), zawierająca
fragment ich artystycznego dorobku.
Potem już scena należała do artystów. Jako pierwsza zaprezentowała
się Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z Łącka pod dyr. dr. hab. Stanisława
Strączka w pięknym profesjonalnym
koncercie – od folku, aż do muzyki
rozrywkowej. Po koncercie można było
usłyszeć gadkę pt. „Jak Wojtek Spyrka
koniowi uroki łodcynioł” St. Wąchały
w wykonaniu wyróżnionego na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej Piotra Łażeńskiego z Czarnego
Potoku. Następny w kolei był Zespół
Regionalny Pieniny i Małe Pieniny
w wiązance tańców i śpiewów swojego
regionu. Przy czym młode pokolenie

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.
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pienińskich górali wystąpiło w tradycyjnych, starodawnych strojach. Wiązankę
tańców orawskich i spiskich przeplataną łąckimi piosenkami pokazała Grupa
Artystyczna Kiyrpecki pod opieką Anety
Wolańskiej. Całość części artystycznej
zamknął występ Zespołu Regionalnego
„Górale Łąccy” prowadzonego przez Łukasza Ukleję, w którym tak młodzi, jak
i starości zaprezentowali oryginalny łącki folklor poprze tańce i śpiewy.
Następnie przyszedł już czas na
konkurencje sportowe, ale z przymrużeniem oka, w ramach Turnieju Wsi.
Drużyny były świetnie przygotowane
i czasem setne sekundy decydowały
o zwycięstwie. Tegoroczne konkurencje
to: bieg w folii, rzut beretem sołtysa na
odległość, skoki na skakance w gumofilcach, rzut jabłkiem do koszyka i wyścig
na skrzynkach.
W wyniku podsumowania wyników
cząstkowych (Konkurs na Najlepszy Placek ze Śliwkami, Najpiękniejsze Stoisko

i konkurencje) w ramach Turnieju Wsi
najlepsze okazało się sołectwo Zagorzyn
uzyskując 182 pkt, przed Zarzeczem –
145 pkt i Kicznią – 144 pkt. Dodatkowo
zwycięskie sołectwo zostało zaproszone
do Szydłowa, zaprzyjaźnionej z Łąckiem
gminy, na Święto Śliwki przez jej Wójta
Jana Klamczyńskiego, celem prezentacji swojego stoiska w sierpniu 2017 r.
Również medale, puchary, dyplomy
i nagrody otrzymali uczestnicy Waka-

cyjnej Ligi Piłkarskiej i Turnieju Tenisa
Ziemnego, jakie odbyły się na stadionach Orlik w Łącku i Jazowsku.
Wieczorna część upłynęła już na
zabawie przy dźwiękach muzyki. Rozpoczęła ją grupa wokalna Podegrodzcy
Chłopcy, wykonując dla licznie zgromadzonej publiczności znane i lubiane
piosenki w ciekawych i nowoczesnych
aranżacjach.
Na zakończenie wieczoru i Święta Owocobrania wystąpił zespół disco
Claris. Świetny kontakt z publicznością
oraz taneczne przeboje sprawiły, że najpierw plac przed sceną, a potem cała
scena wypełniły się skorymi do zabawy.
Kilkukrotne bisy oraz wspólne śpiewanie hitu zespołu „Bo nie ma drugiej na
świecie” długo rozbrzmiewały w Amfiteatrze na Jeżowej.
Kolejne Święto Owocobrania już za
nami, następne już za rok. Do zobaczenia!
(b.g)

Spotkanie sadowników z parlamentarzystami
10 sierpnia w Urzędzie Gminy Łącko odbyło się spotkanie przedstawicieli sadowników z terenu Łącka,
Łososiny Dolnej oraz Podegrodzia z parlamentarzystami i władzami gminnymi. Organizatorami zebrania
byli: Wójt Gminy Łącko - Jan Dziedzina, Wójt Gminy Podegrodzie - Małgorzata Gromala oraz Wójt Gminy
Łososina Dolna - Stanisław Golonka, a z inicjatywą spotkania wyszli głównie łąccy sadownicy.

G

rono parlamentarzystów reprezentowali Posłowie: Jan Duda,
Andrzej Czerwiński, Arkadiusz
Mularczyk oraz Senator Stanisław Kogut.
Celem spotkania była próba rozwiązania problemu niskich cen owoców
na rynkach zbytu, która spowodowana
jest m.in. poprzez wprowadzenie przed
dwoma laty rosyjskiego embarga na
polskie owoce, a także panującą zmową
cenową dużych koncernów zajmujących
się skupem i przetwórstwem owoców.
Kolejną z omawianych kwestii był
problem owoców wycofywanych z rynku, które ponownie wracają do obiegu
poprzez darmowe rozdawanie ich np.
w szkołach, co doprowadza do bloko-
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wania możliwości sprzedaży innych
owoców.
Parlamentarzyści zgodnie stwierdzili, że problem jest poważny i za
konieczne uznali walkę ze zmową cenową, by sadownicy mogli sprzedawać swe produkty po cenie, która jest
wyższa niż koszt ich wytworzenia - co
ostatnimi czasy jest bardzo trudne.
Poseł Jan Duda podkreślił, że niezbędne jest zabezpieczenie interesów
rolników, jak i konsumentów, a cena
owoców powinna zapewnić sadownikom byt i umożliwić im inwestowanie
w produkcję. Parlamentarzysta powiadomił również o powstaniu rządowego
projektu ustawy o funduszu ochrony
przychodów rolnych, który miałby za-

bezpieczać interesy producentów owoców i warzyw.
Senator Stanisław Kogut obiecał
pomóc sadownikom i wyszedł z inicjatywą spotkania rolników z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa oraz
Agencji Rynku Rolnego, które miałoby
odbyć się już w przyszłym tygodniu.
Na spotkaniu odczytano pismo
Łąckiego Koła Solidarności Rolników
Indywidualnych, w którym przedstawione zostało stanowisko sadowników
co do oczekiwań związanych z rozwiązaniem istniejącego problemu. Pismo
wystosowano do Ministra Rolnictwa
Krzysztofa Jurgiela oraz wręczono
obecnym parlamentarzystom.
M.R.
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Modernizacja drogi w Zarzeczu
14 lipca br. zakończona została największa inwestycja drogowa w gminie
Łącko, którą była przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego wsi
Zarzecze obejmująca drogi gminne
„Na Zarzecze” i „Przez Wieś”. Długość zmodernizowanego odcinka wyniosła 2,5 km. Droga uzyskała nową
nawierzchnię asfaltową, chodnik
o długości 1 170 mb, wykonano nowy
przepust ramowy oraz przebudowano
wszystkie przepusty rurowe zlokalizowane pod koroną drogi. Droga uzyskała również prawidłowe odwodnienie

w formie częściowo kanalizacji opadowej oraz rowu otwartego ubezpieczonego betonowymi elementami prefabrykowanymi. Korpus drogi został
zabezpieczony koszami siatkowo-kamiennymi - pozwoli to zabezpieczyć
drogę przed możliwym uszkodzeniem
w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
zostało znacznie poprawione poprzez
wprowadzenie nowego oznakowania
oraz zamontowaniu barier i poręczy
drogowych.

Realizacja zadania nie byłaby możliwa bez pomocy jaką gmina otrzymała
z budżetu państwa poprzez Program
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, w wysokości
801 614,00 zł. Wartość wykonanych
robót wyniosła 1 606 500,00 zł. Pomimo znacznych utrudnień komunikacyjnych roboty przebiegały sprawnie oraz
zgodnie z założonym harmonogramem,
dzięki czemu udało się je zakończyć 45
dni wcześniej od terminu zakończenia
zadania ustalonego w umowie z Wykonawcą.

Otwarcie nowej drogi i Festyn Rodzinny
w Zarzeczu
14 sierpnia na boisku sportowym
w Zarzeczu odbył się festyn rodzinny
połączony z symbolicznym przecięciem
wstęgi oraz poświęceniem oddanej
do użytku inwestycji drogowej we wsi
Zarzecze. Przecięcia dokonali: Wójt
Gminy Łącko Jan Dziedzina, Przewodnicząca Rady Gminy Łącko Bernadetta Wąchała-Gawełek, Zastępca Wójta
Gminy Łącko Paweł Dybiec, radna
Małgorzata Kozik, sołtys wsi Zarzecze
Józef Tokarz oraz ks. Józef Kasiński.
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Dla uczestników organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji w postaci
występu artystycznego uczniów Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, występy
młodzieżowych zespołów, kawiarenkę,
grilla, natomiast dla najmłodszych zorganizowano konkursy oraz dmuchaną
zjeżdżalnię. Festyn zakończyła zabawa
taneczna.
M.R.
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Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży
Rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży. W wyniku przetargu, który
odbył się z końcem lipca br., została wybrana oferta firmy LEGBUD Mieczysław Legutko z Nowego Sącza.

N

iezwłocznie po podpisaniu
umowy rozpoczęły się roboty
ziemne, a zakończenie całej inwestycji przewidziane w umowie przypada na koniec sierpnia 2017 r.
Projekt obejmuje budowę sali gimnastycznej o wymiarach 12m x 24m
wraz z zapleczem sanitarno–szatnio-

wym oraz pokojem nauczycielskim
i pokojem dyrektora. Cała powierzchnia zabudowy ma wynieść 536,60 m2.
Sala zostanie dobudowana do istniejącego budynku szkoły podstawowej od
strony szczytowej. Konstrukcja będzie
dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie zostało przewidziane do
dofinansowania przez Marszałka Województwa Małopolskiego ze środków Ministerstwa Sportu, w kwocie 574 029, 79 zł, a całkowity koszt
tego przedsięwzięcia ma wynieść
1 039 350,00 zł.

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko
13 października 2016 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego organizatorami byli Wójt Gminy
Łącko – Jan Dziedzina oraz Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych
w Łącku – Lucyna Citak.

W

uroczystości wzięli udział
zaproszeni goście: Pani Bernadetta
Wąchała-Gawełek
-Przewodnicząca Rady Gminy Łącko,
Radni Gminy Łącko, Pan Paweł Dybiec – Zastępca Wójta Gminy Łącko,
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Pani Edyta Marczyk – Skarbnik Gminy Łącko, Pani Magdalena Śliwińska
– prezes ZNP oddział w Łącku, Pan
Jacek Gałysa – przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty
Gminy Łącko, były dyrektor ZEAPO

– Pan Tadeusz Bugański, dyrektorzy
szkół i przedszkoli oraz nauczyciele
i pracownicy oświaty.
Uroczystość uświetnili uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Łącku oraz kapela regionalna dzia-
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łający przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Łącku.
Podczas uroczystości wręczone zostały dyrektorom oraz nauczycielom
szkół nagrody Wójta za bardzo dobre
wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Nagrody otrzymali:
Dyrektorzy szkół: Krystyna Gałysa,
Barbara Legutko, Bogusław Łatka, Antoni Łazarz, Anna Syktus, Bogusława
Zaurska, Stanisław Szwarkowski, Krystyna Zygadło.
Nauczyciele: Dorota Bazielich,
Piotr Biel, Janina Bochniarz, Agnieszka Ciuła, Barbara Jaroszewska, Maria Gorczowska, Małgorzata Karabin,
Beata Kucharska, Kazimiera Faron-Majkrzak, Stanisława Mrozek, Dorota

Piszczek, Agnieszka Tokarczyk, Anna
Wnęk.
Życzenia nauczycielom oraz pracownikom oświaty złożyli: Przewodnicząca Rady Gminy - Bernadetta
Wąchała-Gawełek, prezes ZNP – Magdalena Śliwińska, przewodniczący
NSZZ „Solidarność” – Jacek Gałysa,
Wójt Gminy – Jan Dziedzina oraz dyrektor ZEAPO – Lucyna Citak.
Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcie wszystkim nagrodzonym
dyrektorom i nauczycielom.
Po części oficjalnej dyrektor ZEAPO i Wójt Gminy Łącko zaprosili
zgromadzonych gości na poczęstunek, który był znakomitą okazją do
rozmów między pracownikami różnych szkół.

Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
zagrała Papieżowi Franciszkowi
28 lipca Orkiestra im. Tadeusza Moryto, działająca przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Łącku wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży
Granicznejz Nowego Sącza i wybranymi muzykami orkiestr strażackich z Ochotnicy Dolnej, Mystkowa i Choczni zagrała podczas przekazania kluczy do miasta Krakowa Papieżowi Franciszkowi. Koncert
odbył się pod oknem papieskim w budynku Kurii Metropolitalnej
na Franciszkańskiej 3.
Nasza orkiestra po orkiestrze Straży Granicznej stanowiła najliczniejszą
grupę, bowiem z Łącka pojechało aż
32 muzyków. Całością dyrygował Pan
dr Stanisław Strączek. Koncert dla Ojca
Świętego był ogromnym zaszczytem
i wyróżnieniem dlatego cieszymy się, że
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z tylu wspaniałych orkiestr działających
w Małopolsce, nasza Łącka znalazła
szczególne uznanie i mogła być w tym
dniu na uroczystościach w Krakowie.
Zdjęcia: M. Lipień
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Światowe Dni Młodzieży 2016
Za nami już Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Można powiedzieć, że było to wielkie święto Kościoła,
że był to czas wielkiej manifestacji wiary przez ludzi młodych z całego świata, którzy w swej różnorodności
spotkali się wraz z Papieżem by wyznać jedną wiarę w Jezusa Chrystusa. Był to też czas wielu spotkań, które pokazały nas Polaków jako ludzi bardzo gościnnych i otwartych na drugiego człowieka. Można było się
o tym przekonać chociażby tutaj w Łącku podczas Tygodnia Misyjnego Światowych Dni Młodzieży. Mieszkańcy naszych miejscowości bowiem najlepiej jak potrafili przyjęli i ugościli pielgrzymów Światowych Dni
Młodzieży, którzy przybyli do nas z Włoch z okolic Rimini i przebywali z nami od 20-25 lipca. Ten czas
pobytu młodych ludzi z Włoch na naszej łąckiej ziemi był okazją do pokazania im tego z czego słynie nasza
okolica: piękna gór, urokliwych sadów, a przede wszystkim naszej kultury i pobożności.

P

ierwszego dnia po przyjeździe
pielgrzymi wraz z naszą młodzieżą udali się na szlak turystyczny.
Punktem celowym stał się Koziarz,
a na nim wieża widokowa. Po zdobyciu
Koziarza ruszyliśmy w kierunku Cebulówki, gdzie czekali już na nas licznie
zgromadzeni mieszkańcy tej części naszej Parafii. Tam przy kapliczce Matki
Bożej sprawowaliśmy w tym dniu Eucharystię. Po niej udaliśmy się w kierunku Łącka. Aby dotrzeć na miejsce
musieliśmy jeszcze łodzią przepłynąć
Dunajec. W tym dniu wieczorem spotkaliśmy się jeszcze przy ognisku, na
wspólnej modlitwie i zabawie. Na-
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stępnego dnia pielgrzymowaliśmy do
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
w Czarnym Potoku. Tym razem wybraliśmy się tam poprzez Maszkowice
Wielę, by zatrzymać się przy kaplicy na
Szczereżu, gdzie czekali na nas mieszkańcy tej części naszej Parafii. Tu odpoczęliśmy trochę zajadając przygotowane dla nas smakołyki i przysmaki.
W Sanktuarium w Czarnym Potoku
spotkaliśmy się z wszystkimi pielgrzymami z Włoch przebywającymi na terenie naszego dekanatu na wspólnej
Eucharystii, a później podczas zabawy
prowadzonej przez Wodzireja 44. Kolejnego dnia pobytu u nas pielgrzymi

udali się do firmy „Owoc Łącki” aby
poznać tajniki powstawania naszych
soków. Oczywiście był też tam czas na
degustacje. Później wszyscy udaliśmy
się do Starego Sącza na Festiwal Kultur. Tam - przed Ołtarzem Papieskim,
zgromadzili się nie tylko młodzi pielgrzymi z całego świata, którzy zamieszkiwali naszą diecezję podczas Tygodnia
Misyjnego. Podczas tego spotkania
uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Jeża. Po niej był
czas na zabawę, zaś całe spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą uwielbienia Jezusa Chrystusa. Punktem
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kulminacyjnym Tygodnia Misyjnego
w naszej Parafii była niedziela 24 lipca
podczas której miało miejsce „Spotkanie Kultur” – zorganizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Łącku. Rozpoczęliśmy je Eucharystią
w oprawie góralskiej. Później był czas
na wspólny obiad niedzielny w rodzinach u których mieszkali pielgrzymi.
W tym dniu po południu wszyscy spotkaliśmy się w Amfiteatrze na Jeżowej.
Po odśpiewaniu hymnów narodowych,
i powitaniu wszystkich przybyłych;
nadszedł czas na występy i prezentacje: Chóru Parafialnego „Zew Gór”,
Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto,
Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”
oraz kapeli regionalnej. Było świadectwo, były konkursy, była zabawa, którą
poprowadził Wodzirej 44. Spotkanie
w tym dniu zakończyliśmy uroczystym
Apelem podczas którego Proboszcz
Parafii Ks. dr Janusz Paciorek i przedstawiciel Duszpasterzy z Rimini, zawierzyli Czarnej Madonnie z Jasnej Góry
wszystkich młodych całego świata. Następnego dnia nadszedł czas pożegnania. Nasi pielgrzymi z Włoch wyjechali
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do Krakowa, a my w grupie 41 osób
dołączyliśmy do nich w piątek 29 lipca.
Wzięliśmy udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej sprawowanym na Błoniach wraz z Papieżem Franciszkiem
w piątek 29 lipca oraz w nocnym czuwaniu i Mszy Posłania w podkrakowskich Brzegach sprawowanej 31 lipca.
Szczęśliwi, bogatsi o nowe doświadczenia i naładowani duchowo mocą z wysoka, pełni entuzjazmu wróciliśmy do
naszych domów.
W imieniu Duszpasterzy parafii
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
w Łącku składam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób włączyli się w przygotowanie
i przeżycie Światowych Dni Młodzieży. Nie zapominajmy nigdy o słowach
Chrystusowego
błogosławieństwa,
które zarazem było hasłem tych dni –
„Błogosławieni miłosierni albowiem
oni miłosierdzia dostąpią.”
Ks. Paweł Przybyło
zdj. Anna Sułkowska,
Kuba Mrówka, b.g.
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Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski
Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski miały na terenie Gminy Łącko niezwykle uroczysty charakter. Przypadły one bowiem na dzień 15 sierpnia czyli w rocznicę historycznej Bitwy Warszawskiej nazywanej Cudem nad Wisłą i w Dzień Wojska Polskiego.

U

roczystości
rozpoczęły
się
w samo południe od pokazu
musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej z Nowego Sącza pod dyrekcją ppłk. dr. hab. Stanisława Strączka.
To wyjątkowe widowisko zostało nagrodzone gromkimi owacjami przez
licznie zgromadzoną na łąckim Rynku
publiczność.
Orkiestra Reprezentacyjna Straży
Granicznej z Nowego Sącza ma 60-letnią tradycję, choć nawiązuje do swojej
poprzedniczki - orkiestry działającej
w okresie międzywojennym przy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. W swoim
bogatym repertuarze posiada utwory
ze wszystkich gatunków muzycznych,
zaś w trakcie widowiskowej musztry
paradnej wykorzystuje instrumenty ludowe takie jak trombity czy też dzwonki pasterskie.
Popołudniowe uroczystości jubileuszowe na Górze Zyndrama w Maszko-
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wicach rozpoczęły się uroczystą Mszą
Św. w oprawie muzycznej przygotowanej
przez dzieci i młodzież z Maszkowic pod
opieką p. Piotra Matusiewicza. W swojej
homilii ks. Szymon Pietryka nawiązał do
znaczenia Chrztu Polski w historii naszego kraju oraz do roli chrześcijańskich
korzeni w naszej kulturze. Nie mogło
zabraknąć poświęcenia bukietów i wianków z kwiatów, owoców i ziół z okazji
uroczystości Matki Bożej Zielnej.
Po Mszy Św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy wmurowanej w obelisk
na Górze Zyndrama upamiętniającej
1050-lecie Chrztu Polski. Dokonali tego
Przewodnicząca Rady Gminy Łącko
Bernadetta Wąchała-Gawełek, radna
Maszkowic Elżbieta Majerska, Wójt
Gminy Łącko Jan Dziedzina, radny Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec i sołtys wsi Jacek Ząbek. Poświęcenia jej dokonał ks. prałat Józef Trzópek.
Następnie piękny montaż słowno-muzyczny związany z historią naszej

Ojczyzny zaprezentowały dzieci ze SP
w Maszkowicach przygotowane przez
p. Teresę Matusiewicz-Łazarz.
Na zakończenie wiązankę starodawnych pieśni łąckich zaprezentowała
Grupa Artystyczna Kiyrpecki działająca
przy Gminny Ośrodku Kultury w Łącku
pod kierunkiem p. Anety Wolańskiej.
Potem nadszedł już tylko czas na
wspólne biesiadowanie przy smakołykach przygotowanych przez społeczność wsi Maszkowice.
Przy okazji można było również
obejrzeć teren niedalekich wykopalisk
archeologicznych i posłuchać opowieści na ten temat, które przekazywał
prowadzący wykopaliska p.dr. Marcin
Przybyła oraz studenci.
Organizatorami wydarzenia byli:
Wójt Gminy Łącko, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku oraz mieszkańcy
Maszkowic.
(b.g.)
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Po wakacjach…
Po wakacjach zostały już tylko wspomnienia, warto jednak w kilku zdaniach wrócić do tych pięknych, słonecznych dni. Mamy również nadzieję, że opublikowane zdjęcia wywołają uśmiech na niejednej twarzy.

W

okresie wakacji Gminny
Ośrodek Kultury w Łącku organizował liczne zajęcia, wycieczki tak dla najmłodszych, jak również zabawy i koncerty dla wszystkich
bez wyjątku.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach
Małej Akademii Folkloru w ramach
projektu Bon Kultury w Małopolskim
Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Mogły zapoznać się ze starymi
instrumentami oraz muzyką regionu
Karpat w trakcie spotkania ze znanym
muzykantem, multiinstrumentalistą
Wojciechem Boguckim, a także wykonać własnoręcznie proste piszczałki
podczas zajęć z Moniką Kurzeją. Wielką atrakcją okazało się samodzielne
wykonanie koszulek z tzw. etno-motywami w pracowni MCK Sokół. Najmłodsi skorzystali również z wyjazdów
na basen do Chełmca oraz do kina.
Wiele atrakcji dostarczył wyjazd do
Zatorlandii, w trakcie którego dzieci
mogły stanąć oko w oko z prehistorią
i gigantycznymi ruchomymi dinozaurami, pozwiedzać Park Mitologii, popływać wodnym tramwajem, pooglądać gigantyczne owady, a także wpaść
na chwilę do świata bajek i baśni, a na
koniec skorzystać z atrakcji lunaparku.
W trakcie wizyty w Skansenie i Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu
zapoznały się z historią swojego regionu oraz życiem mieszkańców w różnych częściach Sądecczyzny.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia warsztatowe, tak
plastyczne, jak i hafciarskie zorganizowane w ramach Klubu Sztuki wspólnie
ze stowarzyszeniem Amatorski Ruch
Artystyczny Ziemi Łąckiej.
W wyjazdach i zajęciach dla najmłodszych w okresie wakacyjnym
wzięło udział blisko 600 dzieci.
Wespół również ze stowarzyszeniem ARA ZŁ został zorganizowany Festyn Rodzinny na łąckim Rynku w ramach Akcji Profilaktycznej „Kolorowe
życie” współfinansowany z budżetu
Gminy Łącko. Na uczestników czekało
wiele wspólnych zabaw, atrakcji i konkursów z nagrodami.
Młodzież i dorośli mogli bawić się
w trakcie zabaw tanecznych organizowanych w Amfiteatrze na Jeżowej.
Wielkim wydarzeniem był również Festiwal Kultur „Z ziemi włoskiej
do Polski” zorganizowany w ramach
Tygodnia Misyjnego Światowych Dni
Młodzieży. Stanowił on doskonałą
okazję do zaprezentowania łąckiej ziemi i jej oryginalnej kultury w trakcie
koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej
z Łącka, chóru parafialnego „Zew Gór”,
Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”
i kapeli regionalnej. Młodzież z Rimini we Włoszech, która w ramach ŚDM
przebywała w Łącku również wykonała
kilka włoskich utworów. Wspólna polsko-włoska zabawa trwała do późnego
wieczora. Niezwykle wzruszającym

momentem był Apel Jasnogórski odprawiony po polsku i włosku na zakończenie spotkania.
Prezentacja łąckiej kultury miała
ponownie miejsce jeszcze w ramach
sierpniowego spotkania z Folklorem,
w trakcie którego wystąpili Grupa Artystyczna Kiyrpecki oraz Zespół Regionalny „Górale Łąccy”.
Dodać również należy, że w okresie
wakacyjnym Orkiestra Dęta im. T. Moryto występowała dla papieża Franciszka w Krakowie, a także już we wrześniu
koncertowała w trakcie Jesieni na Kurdwanowie w Krakowie, Grupa Artystyczna Kiyrpecki wystąpiła w trakcie
w Ochotnicy Dolnej, zaś Górale Łąccy
wzięli udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Żywcu i Oświęcimiu, w Festynie Rodzinnym w Brzynie, zaś we
wrześniu wystąpili na Agropromocji
2016 w Nawojowej.
(b.g.)
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XVI DZIEŃ PAPIESKI W ŁĄCKU
– „BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA”
9 października w kościele parafialnym w Łącku odbył się XVI Dzień Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami Miłosierdzia” zorganizowany wspólnie przez Parafię Łącko i Gminny Ośrodek Kultury.

Z

gromadzonych licznie w łąckim
kościele słuchaczy
przywitał
proboszcz parafii ks. Janusz Paciorek. Na początek można było wysłuchać fragmentu homilii św. Jana Pawła
II o Miłosierdziu Bożym wygłoszonej
w 2002 r. w Łagiewnikach.
Potem rozpoczęła się już uczta muzyczna w wykonaniu Chóru Parafialnego „Zew Gór”, grupy młodzieżowej
- wolontariuszy tegorocznych Światowych Dni Młodzieży oraz Grupy Artystycznej „Kiyrpecki”.
Widzowie mogli jeszcze wrócić na
chwilę pamięcią do Światowych Dni
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Młodzieży oraz naszych gości z Rimini
we Włoszech, którzy w tym szczególnym czasie odwiedzili Łącką Ziemię.
Stało się to poprzez wyświetlony krótki filmik, nagrany i zmontowany przez
łąckich wolontariuszy ŚDM.
Potem odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu wiedzy ogłoszonego przez
łącką parafię, związanego m.in. z osobami św. Jana Pawła II i św. siostry
Faustyny Kowalskiej, a także z ich
działalnością.
Bardzo wzruszającym momentem
było wspólne odśpiewanie hymnu tegorocznego ŚDM „Błogosławieni miło-

sierni”, które zakończyło obchody Dnia
Papieskiego w Łącku.
„Niech przesłanie o miłosiernej
miłości Boga rozchodzi się z tego
miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana
Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która
przygotuje świat na ostateczne Jego
przyjście.”
(św. Jan Paweł II - homilia Łagiewniki 2002 r.)
(b.g.)
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Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem
„Bądźcie świadkami Miłosierdzia”

Z

okazji XVI Dnia Papieskiego
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku ogłosił Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bądźcie
świadkami Miłosierdzia.”
Zainteresowanie tegoroczną edycją
konkursu plastycznego było ogromne.
Jury w składzie:
• Magdalena Leszko – plastyk
• Józef Tokarz – artysta ludowy
• Józef Strączek – dyrektor GOK
po obejrzeniu 117 prac plastycznych: w tym 87 w kategorii kl. 0-III, 29
w kat. kl. IV-VI i jedna praca w kategorii gimnazjalnej postanowiło przyznać
następujące miejsca:
kat. I – kl. 0 – III
I miejsce:
– Dominik Arendarczyk – kl. III b –
SP w Łącku
– Hubert Rozmus – kl. III c – SP
w Łącku
– Anna Kucharska – kl. II b – SP
w Łącku
II miejsce:
– Gabriela Muszyńska – kl. I a – SP
w Łącku

Drodzy Czytelnicy!
W cyklu „Szkoła wokół nas” publikujemy artykuły autorstwa nauczycieli i młodzieży Zespołu Szkół im. św.
Kingi w Łącku. W obecnym numerze
z dumą informujemy o wspaniałym
sukcesie członków naszego koła strzeleckiego. Piszemy również o udziale
uczniów w Święcie Owocobrania oraz
integracyjnym wyjeździe pierwszaków
do Starego Sącza. Specjalny artykuł
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

– Maksymilian Rozmus – kl. III c –
SP w Łącku
– Andrzej Gawełek – kl. II b – SP
w Łącku
– Gabriela Kostrzewa – kl. III a – SP
w Łącku
– Eliza Podobińska – kl. I b – SP
w Łącku
III miejsce:
– Piotr Setlak – kl. III – SP w Kiczni
– Bartosz Rozmus – kl. I b – SP
w Łącku
– Piotr Wlezień – kl. III c – SP w Łącku
kat. II – kl. IV-VI
I miejsce:
– Patrycja Kozik – kl. V – ZSP w Kadczy
II miejsce:
– Bartłomiej Pogwizd – kl. IV – SP
w Obidzy
III miejsce:
– Jolanta Klimek – kl. VI – SP w Jazowsku
– Katarzyna Wandas – kl. V – SP
w Maszkowicach

kat. III – gimnazja
I miejsce:
– Rafał Gierczyk – kl. I B – Gimn.
w Łącku
Jury zaznaczyło, że temat tegorocznego konkursu był trudny, wiele więc
prac nie było zgodnych z tematem, ale
jednocześnie wkład pracy uczestników
był ogromny. Mając na uwadze różnorodność zastosowanych technik, pomysłowość wykonania, a także wielkie zaangażowanie dzieci jury zadecydowało
o przyznaniu wszystkim pozostałym
uczestnikom wyróżnień, dziękując jednocześnie nauczycielom za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy
dyplomy.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Wystawa pokonkursowa do końca października w hali widowiskowo-sportowej w Łącku.

poświęciliśmy Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie. Wyjątkowe chwile
lipcowego spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem wspominają nasze
uczennice.
1 września w Zespole Szkół nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Szkołą kieruje obecnie
pan Wiesław Prostko, któremu
serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów. Wywiad z nowym
dyrektorem zamieścimy w kolejnym numerze.
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Mamy najlepszych strzelców w Powiecie Nowosądeckim!
W dniu 27. września na strzelnicy myśliwskiej w Tyliczu (koło Krynicy) odbyły się I Powiatowe Zawody
Strzeleckie. Impreza została zorganizowana przez Starostwo Powiatu Nowosądeckiego oraz Zarząd Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu.

W

wyjątkowo pięknym otoczeniu górskiego lasu, przy słonecznej i bezwietrznej pogodzie odbyła się rywalizacja pomiędzy
uczniami 9. szkół powiatu nowosądeckiego w trzech konkurencjach strzeleckich z wykorzystaniem broni palnej.
Wśród zawodników znaleźli się
również przedstawicielki i przedstawiciele naszej szkoły – Katarzyna Cepielik (IVC), Karolina Czech (IVC) i Joanna Owsianka (IVC) oraz Piotr Bober
(IVC), Krzysztof Maciuszek (IVC)
i Piotr Pyrdoł (IVD).
Faworytami konkursu byli jak zawsze przedstawiciele szkół „mundurowych” z Marcinkowic, którzy odbywają
regularne treningi strzeleckie w trakcie
swojej nauki. Podobnie postrzegano
związanych z łowiectwem uczniów starosądeckiego„leśnika” oraz znanych
ze współpracy z Ligą Obrony Kraju
uczniów Zespołu Szkół z Grybowa.
Tym większym zaskoczeniem stały
się wyniki uzyskane przez naszą łącką
drużynę. Okazało się, że w pierwszej
dyscyplinie strzeleckiej – Trap (strzelanie ze strzelby myśliwskiej do lecącego
rzutka) nasi strzelcy zdobyli największą ilość punktów spośród wszystkich
startujących. Mistrzem w tej kategorii
okazał się Piotrek Pyrdoł, który dał popis swoich umiejętności trafiając za każdym razem w cel. Wywołał tym samym
podziw widzów, a także zazdrość rywali.

W drugiej konkurencji – strzał z pistoletu sportowego do tarczy – nasi
strzelcy zajęli czołowe miejsce, choć
wypadło nieco gorzej niż wcześniej. Decydującą konkurencją stało się strzelanie z karabinka sportowego do makiety
rogacza. Chłopcy uzyskali tutaj 141 pkt
na 150 możliwych, natomiast dziewczyny miały kilka punktów mniej.
W łącznej klasyfikacji wspomnianych trzech konkurencji nasi reprezentanci osiągnęli niebywały sukces. Drużyna męska zdobyła pierwsze miejsce
w Powiecie Nowosądeckim, a drużyna
żeńska była trzecia. Brawo!
Nagrody najlepszym strzelcom wręczył członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba oraz powiatowi radni: Tadeusz Zaremba (radny
z Gminy Łącko), Józef Broński, Wiktor
Durlak, Marek Kwiatkowski, Stanisław
Sułkowski, Maria Szarota Dołączyli do
nich także Roman Graj - przedstawiciel Naczelnej Rady Łowieckiej i łowczy okręgowy PZŁ - Bogusław Rataj.
Czołowe drużyny otrzymała ponadto
gratulacje od Pani Dyrektor Wydziału
Edukacji i Sportu - mgr inż. Bożeny
Mynarek.
Szkoda tylko, że nasi zawodnicy są
tegorocznymi maturzystami i za rok
nie będą mogli powtórzyć sukcesu. Myślę jednak, że znajdą się godni ich następcy – zachęcam chętnych uczniów
do spróbowania przygody ze strzelec-

twem (niebawem ponownie „rusza”
szkolne koło strzeleckie!).
Oprócz wielkich emocji związanych
z rywalizacją, na zawodach dało się
odczuć przyjacielską atmosferę. Organizatorzy zadbali, aby każdy uczestnik
dowiedział się czegoś ciekawego na
temat łowiectwa oraz sportów strzeleckich. Bardzo ciekawym, choć krótkim
wykładem na temat dyscyplin strzeleckich zaskoczył nas prezes Okręgowej
Rady Łowieckiej – dr Tadeusz Kubacki. Zwrócił on też uwagę na potrzebę
ochrony przyrody oraz konieczność
rozsądnego zarządzania populacjami
zwierząt. Okazało się zatem, że działania myśliwych to nie tylko strzelanie do
zwierząt, ale przede wszystkim mądrze
zaplanowane gospodarowanie.
W trakcie pobytu na strzelnicy można było również zobaczyć, jak do rzutków strzela zawodnik kadry okręgowej
PZŁ. Uczestnicy konkursu mogli też zapoznać się z techniką strzelania z łuku
bloczkowego, a w przerwie czekał na
nich grill.
Dziękując organizatorom za świetnie przygotowaną imprezę, już z niecierpliwością czekamy na następne takie zawody - Darz Bór!
Krzysztof Pyrdoł
– opiekun szkolnego
koła strzeleckiego

ŚLADAMI LOKALNEJ TRADYCJI
Naszą szkolną tradycją stało się już
uczestniczenie w Święcie Owocobrania. W tym roku, podobnie jak w latach
ubiegłych, reprezentowali nas nasi ko-
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ledzy i koleżanki zaangażowani w działania Wolontariatu Ojca Pio oraz młodzież z technikum gastronomicznego,
budowlanego i ekonomicznego. Opie-

ką i wskazówkami służyły panie uczące przedmiotów gastronomicznych:
M. Lizoń, M. Grońska –Owsianka,
M. Pogwizd jak i też inni nauczyciele
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Przy pięknie, regionalnie udekorowanym stoisku chętnie zatrzymywali się
mieszkańcy, przechodnie i turyści. Ze
smakiem degustowali
bigos, ciasto
(do każdego pakunku dołączane były
karteczki z sentencjami- czyli uczta dla
duszy i dla ciała) i hojnie wspierali wolnymi datkami i dobrym słowem działania szkolnego wolontariatu.
Była też okazja do zapoznania się
z ofertą promocyjną Zespołu im. św.
Kingi, sukcesami jej uczniów i aktywnością na forum lokalnego środowiska.
Tak jak, łąckie sady pięknie wpisują się
w lokalny krajobraz, tak i nasza szkoła
buduje wśród młodych ludzi, którzy do
niej uczęszczają, poczucie przynależności do tzw. „małej ojczyzny”.
Organizatorzy stoiska serdecznie
dziękują wszystkim darczyńcomJ
A. Brodowska

WRZEŚNIOWA INTEGRACJA

K

ażdego roku, pierwszego września pojawiają się w naszej szkole na kierunkach: technik ekonomista, budownictwa, gastronomii oraz
w oddziałach wielozawodowych. Mowa
oczywiście o uczniach klas pierwszych.
Początki zawsze bywają trudne – jak
głosi znane porzekadło. U nas niekoniecznie takie muszą myć. Aby oswoić
„nowych” z miejscem, z którym będą
związani przez parę najbliższych lat
i dać możliwość wzajemnego poznania
się, organizowany jest tzw. dzień integracji klas pierwszych. Nad wszystkim
czuwają wychowawcy i oczywiście patronka szkoły św. Kinga, której historię
każdy nowy rocznik podczas takiego
wyjazdowego spotkania poznaje. Poniżej relacja jednej z uczennic. Tak oto
zapamiętała ona to wydarzenie…
„W dniu 21 września wszystkie klasy
pierwsze naszej szkoły udały się do Starego Sącza na spotkanie integracyjne.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

W trakcie tego wyjazdu młodzież miała się lepiej poznać i dobrze się bawić.
Ważnym celem było też zaznajomienie
z postacią św. Kingi. Spotkanie uczniów
z wychowawcami odbyło się o 8.00. Po
sprawdzeniu obecności wsiedliśmy do
autokarów i pojechaliśmy w kierunku
Starego Sącza. Pierwszym punktem
wycieczki był założony przez naszą
patronkę klasztor Klarysek, w którym
miała miejsce Msza św. Po zakończeniu
Eucharystii oddaliśmy cześć relikwiom
św. Kingi oraz poznaliśmy historię tego
niezwykłego miejsca. Barokowe wnętrze klasztoru zachwyciło nas swoimi
malowidłami i rzeźbami. Szczególnie
podobała się nam fantazyjnie zdobiona
hebanowa ambona w kształcie drzewa
Jessego. Po tym nastąpiła druga, długo
oczekiwana część wyjazdu – konkursy
międzyklasowe organizowane przez
nauczycieli wychowania fizycznego.
Były to konkurencje między innymi:
przeciąganie liny, rzuty piłką lekarską.

Każda klasa musiała też jak najładniej
zaśpiewać hymn szkoły. Najwięcej
punktów otrzymała klasa 1b, drugie
miejsce zdobyła klasa 1e, trzecie 1d,
natomiast ostatnie (pierwsze od końca) klasa 1c. To wspaniałe spotkanie
zakończyło się o godz.12.30.”
Kinga Kulasik 1c
Zdjęcia mówią same za siebieJ
Oprac. A. Brodowska
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„Trzeba zdecydować się
na zamianę kanapy na parę butów…”
Tegoroczne wakacje dla wielu młodych ludzi były wyjątkowe. W towarzystwie setek tysięcy rówieśników
z całego świata mieli bowiem okazję spotkać na polskiej ziemi następcę św. Piotra. W grupie pielgrzymów
byli również uczniowie Zespołu Szkół w Łącku. Prezentujemy wypowiedzi niektórych z nich.
Wspomnienie Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie pozostanie mi
w pamięci do końca życia. Cieszę się,
że mogłam być w tym pięknym mieście
podczas tak niesamowitego wydarzenia.
W tym czasie Kraków stał się najgłośniejszym, ale i najszczęśliwszym miejscem w Polsce. Podczas ŚDM przekonałam się, że religia może jednoczyć ludzi
z całego świata. Pomimo, że pochodziliśmy z różnych państw i mówiliśmy
odmiennymi językami, byliśmy jedną
wielką rodziną. Dla nas młodych było
to święto wiary, czas radości i modlitwy.
Pierwszym wzruszającym momentem, który miał miejsce na krakowskich
Błoniach było odśpiewanie hymnu
ŚDM. Kiedy rozległy się jego dźwięki,
wszyscy chwyciliśmy się za ręce. Wokół powiewało mnóstwo flag. Chociaż
słowa pieśni rozbrzmiewały w różnych
językach, odniosłam wrażenie jakbyśmy wszyscy śpiewali w tym samym.
Następnym ważnym wydarzeniem było
oczekiwanie na papieża Franciszka. Staliśmy w sektorach, gdy nagle rozległy się
okrzyki radości. Zbliżał się Ojciec Święty
(!) Wszyscy ruszyli do barier, ponieważ
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każdy chciał zobaczyć papieża. Miałam
szczęście być blisko i widzieć go z niewielkiej odległości.
Bardzo mi się też podobała piątkowa Droga Krzyżowa. Głębokie rozważania i niesamowite inscenizacje pomogły nam wzruszyć się do łez.
Papież Franciszek przemawiał do
młodzieży w sposób prosty i zrozumiały.
Zadawał wiele pytań i poruszał różne tematy. Szczególnie utkwiło mi w pamięci
pytanie, które wypowiedział w sobotnie
popołudnie: „Czy chcecie być ospali,
ogłupieni, otumanieni? Czy chcecie, żeby
inni decydowali o Waszej przyszłości?”
Stawiając to pytanie Ojciec Święty uświadomił nam, że pozostając w domu- na
wygodnej kanapie, w świecie gier i wideo
lub przed komputerem- skazujemy się
na samotność, stajemy się ospali i otumanieni. Niejednokrotnie w wieku 20 lat
jesteśmy „emerytami”. Papież zachęcał
nas do działania i walki o naszą przyszłość. Mówił też, aby świat budować
na Bogu i miłości, pamiętać o swojej rodzinie, ludziach starszych i bronić życia.
Po przemówieniu nastąpił najbardziej
przez nas oczekiwany i osobisty moment

– czuwanie. Był to wyjątkowy czas modlitwy przy zapalonych świecach. Widok
był przepiękny (!)
Ostatnim ważnym momentem była
msza św. posłania w Brzegach. To właśnie na niej Ojciec Święty posłał wszystkich młodych na cały świat, aby realizowali hasło Światowych Dni Młodzieży:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią.” Ogłosił także, że następne ŚDM odbędą się w Panamie. Muszę przyznać, że uczestnictwo
w nich jest moim wielkim marzeniem(!)
Naprawdę żal było opuszczać Kraków. Miasto pożegnało nas ulewą. Odnieśliśmy wrażenie, że za nami płacze.
Zmoknięci, zmęczeni, ale jakże radośni
i pełni entuzjazmu wróciliśmy do domu.
Nigdy nie zapomnę tych roześmianych
twarzy pielgrzymów, które spotykaliśmy na każdej ulicy Krakowa i bardzo
się cieszę, że pomimo terrorystycznego
zagrożenia – o którym wciąż mówiono –
nie przestraszyłam się i wzięłam udział
w tym niezapomnianym wydarzeniu.
Marysia Kaim IIB
Kiedy dowiedziałam się, że Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie niezmiernie się ucieszyłam. Papież
Franciszek będzie w Polsce i to tak blisko nas. Na cały tydzień będę mogła
wyjechać do Krakowa i uczestniczyć we
wszystkich wydarzeniach(!) W miarę
upływu czasu mój początkowy entuzjazm powoli wygasał. Wyjazd odradzali mi też bliscy i znajomi, głównie ze
względu na sytuację w Europie i ryzyko
ataku terrorystycznego. Pomimo obaw,
postanowiłam jednak pojechać.
Wieczorem 25 lipca dotarliśmy na
miejsce zakwaterowania. Warunki nie
były najlepsze – noce spędzane na podłodze, wszędzie duże kolejki – ale panująca atmosfera nagradzała wszystko.
Organizatorzy zadbali o wyposażenie każdego pielgrzyma, co okazało
się później bardzo przydatne. Przez
następne cztery dni swobodnie dysponowaliśmy swoim czasem. Mogliśmy skorzystać z sakramentu pokuty
(szczerej rozmowy z kapłanem o naszych problemach) w „strefach pojednania”, osobistej rozmowy z Bogiem
w „namiotach adoracji”, wziąć udział
Wadomości Łąckie Nr 3/2016

w prowadzonych przez biskupów katechezach lub uczestniczyć w festiwalach
młodych. Najczęściej spędzaliśmy czas
na krakowskim Rynku, gdzie tłumy
młodzieży z całego świata oddawały
chwałę Jezusowi, tańcząc, śpiewając,
klaszcząc i wznosząc niekończące się
okrzyki. Niesamowicie było spotkać
tylu rówieśników z różnych kontynentów, posługujących się innymi językami, którzy przybyli w tym samym celu
– dać świadectwo swojej wiary.
We wtorek mimo nienajlepszej pogody tłumnie uczestniczyliśmy w ceremonii otwarcia ŚDM, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz.
Było pięknie, jednak nie tak wzruszająco jak we czwartek, kiedy to papież
Franciszek witał się z młodzieżą, przejeżdżając między sektorami. Nie potrafię opisać swoich uczuć (!) Widziałam
następcę św. Piotra na żywo, przejechał
dosłownie parę metrów ode mnie (!)
Wokół słychać było ogłuszające oklaski, w oczach pojawiły się łzy radości
i szczęścia… Mimo tego, że później nie
mieliśmy szansy być blisko ołtarza,
a wydarzenia centralne oglądaliśmy na
telebimach, emocje były ogromne.
W piątek uczestniczyłam w najbardziej poruszającej Drodze Krzyżowej
w moim życiu. Jej rozważania oparte były o 14 uczynków miłosierdzia
względem ciała i duszy. Przedstawione
w sposób artystyczny sceny męki Chrystusa robiły niesamowite wrażenie,
a najbardziej godna podziwu była stacja XIII – zdjęcie Jezusa z krzyża.
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Sobota była dniem pielgrzymowania na miejsce czuwania. Przy takiej
liczbie uczestników niemożliwe było
bowiem dostanie się do Brzegów środkami transportu. Tego wieczoru moje
serce szczególnie poruszyły świadectwa
młodych ludzi, a zwłaszcza dwudziestosześcioletniej Raud z Syrii, która opowiadała o trudnym życiu w bólu i cierpieniu. Bardzo pouczające było również
przemówienie Ojca Świętego, zwłaszcza
słowa o „kanapowym szczęściu” powodującym ospałość, ogłupienie i otumanienie. Podczas adoracji zapłonęły
miliony świeczek, a w czasie koncertu
uwielbieniowego tłumy ludzi w różnych
językach wychwalały Stwórcę.
Uczestnictwo we wszystkich ceremoniach było ogromnym przeżyciem,
którego nie da się opisać. Nie żałuję
podjętej decyzji i nigdy nie zapomnę
tych wydarzeń. Z ogromną chęcią i bez
żadnych obaw pojechałabym na następne ŚDM do Panamy.
Sylwia Wójcik IIB
Tegorocznych wakacji nie zapomnę
do końca życia, ponieważ uczestniczyłam w Światowych Dniach Młodzieży
w Krakowie. Było to niesamowite przeżycie duchowe. Spotkanie z papieżem
Franciszkiem ożywiło i jednocześnie
umocniło moją wiarę. Zrozumiałam,
że w życiu nie można zatrzymać się na
„bylejakości” i wygodzie. Ojciec Święty w swoich przemówieniach używał
prostych, a jednocześnie pobudzających do myślenia słów. Mówił o życiu

i śmierci, o bólu i cierpieniu, a także
o tym, że trzeba po sobie zostawić jakiś
ślad – w dobrym tego słowa znaczeniu.
W piątek 29. 07. 2016r. o godz. 6
rano razem z naszą grupą parafialną
z Kamienicy (około 25 osób) i ks. Marcinem Kawą wyruszyłam do Krakowa.
Kiedy przybyliśmy na miejsce ogromne
wrażenie wywarły na nas rzesze młodych
ludzi. Wzrok przykuwały też rozmieszczone wszędzie symbole Światowych Dni
Młodzieży. Każdy z naszej grupy otrzymał plecak pielgrzyma, w którym były
przewodniki, modlitewniki, peleryna
przeciwdeszczowa, opaski, itp.
Nocowaliśmy w prywatnym domu
w Wieliczce. Tam też zostawiliśmy plecak i udaliśmy się na krakowskie Błonia,
gdzie o godz. 18 odbyła się Droga Krzyżowa. Każda stacja odprawiana była
przez przedstawicieli innego narodu.
W sobotę wstaliśmy bardzo wcześnie, by – najpierw pociągiem, a później pieszo – w miarę możliwości jak
najszybciej dostać się do Brzegów,
gdzie odbywało się całonocne czuwanie. Wspaniale było spotkać w jednym
miejscu tylu ludzi – zadowolonych,
szczęśliwych. Pomimo, że przybyliśmy
z różnych krajów, czuliśmy się jedną
wielką rodziną.
Dziękuję Bogu, że dane mi było
uczestniczyć w tak wielkim wydarzeniu, jakim były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Natalia Marek IC
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Tegoroczne wakacje przeżyłam
w sposób wyjątkowy, ponieważ byłam
wolontariuszem w czasie Światowych
Dni Młodzieży. Przez dwa tygodnie
pracowałam w szkole sióstr salezjanek
w Krakowie (Nowej Hucie), do której
przyjechała młodzież salezjańska z całego świata. Byli tam między innymi
przedstawiciele Gabonu, Wenezueli,
Gwinei, Słowacji, Austrii oraz młodzi
z różnych miejsc w Polsce. Jako wolontariusz musiałam porozumiewać się
w języku angielskim, chociaż czasami
nie było to łatwe. Do moich obowiązków
należało m. in. odprowadzanie pielgrzymów do miejsca, gdzie mogli się umyć,
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sprzątanie szkoły oraz przygotowanie kanapek. Miałam również „milsze” zajęcia,
np. taniec z choreografem. Ćwiczyliśmy
różne tańce, aby jak najlepiej zaprezentować się na spotkaniu wszystkich „salezjanów”, które miało miejsce w środę
(27.07. 2016r.) na hali Expo Kraków.
Będąc wolontariuszem oczywiście
chodziłam na spotkania z papieżem.
Zajmowany przez nas sektor V znajdował się niedaleko ołtarza, więc Ojca
Świętego widziałam naprawdę z bliskiej
odległości. Podczas Drogi Krzyżowej na
Błoniach bardzo wzruszył mnie widok
tylu młodych z całego świata, zakochanych w Bogu, którzy modlili się i słucha-

li Jego słów. Dla nich nieważne były kilometry, i problemy z językiem. Przybyli
do Krakowa, aby wyznać swoją wiarę.
W Brzegach też byłam. Żeby do nich
dotrzeć, trzeba było odbyć prawdziwą
pielgrzymkę, pokonać sporo kilometrów. Podczas drogi spotkałam wielu
ludzi. Wszyscy byli uśmiechnięci, pełni
życia. Nie marudzili, że muszą tyle iść,
przeciwnie – szli , śpiewając i tańcząc.
Oczywiście nie obeszło się bez wspólnych zdjęć, zaproszeń na facebooka
i do innych krajów. Czuwanie w Brzegach z Ojcem Świętym było wyjątkowo
piękne – modlitwa w ciszy; w międzyczasie piękne śpiewy chóru.
Niestety, nie zostałam na mszę św.
posłania, ponieważ nie zdążyłabym na
spotkanie papieża z wolontariuszami,
które odbyło się o godz. 17 w Tauron
Arenie. Żeby zając miejsce w sektorach, należało przybyć znacznie wcześniej. Uroczystość prowadzili bracia
Golcowie ze swoim zespołem. O wyznaczonej godzinie papież przyjechał
papamobile, a my powitaliśmy go radosnymi okrzykami. Później wysłuchaliśmy kilku świadectw wolontariuszy.
Najbardziej poruszyło mnie świadectwo zmarłego pod koniec lipca Maćka.
List, w którym napisał o swojej chorobie i pragnieniu uczestniczenia w ŚDM
odczytał jego brat. W swoim przemówieniu papież wielokrotnie dziękował
nam za zaangażowanie i podkreślał, że
jesteśmy niesamowici, ponieważ to my
służyliśmy innym pomocą.
Zwrócę jeszcze uwagę na kazania
Ojca Świętego wygłoszone na Błoniach
i w Brzegach. Papież bardzo pięknie mówił o współczesnej młodzieży, skupionej
na telefonach, komputerach. Utkwiły mi
zwłaszcza w pamięci słowa, które Ojciec
Święty wypowiedział podczas czuwania w Brzegach: „Aby pójść za Jezusem
trzeba mieć trochę odwagi i trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę
butów, które pomogą Ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani
nawet o jakich nie pomyślałeś.”
Mogę z pewnością powiedzieć, że
tegoroczne Światowe Dni Młodzieży
zmieniły moje życie, umocniły mnie
w wierze. Ogromne wrażenie wywarła
na mnie ilość młodych ludzi, którzy też
na pewno coś w swoim życiu poprawili.
Te dwa tygodnie były naprawdę czasem
pięknym. Bycie wolontariuszem podczas takiego święta młodych to niełatwa sprawa. Jest to ciężka praca, która
daje jednak piękne owoce i wiele satysfakcji. Mam nadzieję, że w 2019 roku
uda mi się uczestniczyć w Światowych
Dniach młodzieży już nie w Krakowie,
ale w Panamie.
Kinga Kulasik IC
Opracowała Anna Skalska
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JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM!
To nieprawda, że Polacy nie czytają!
Tuż przed wakacjami społeczność uczniowska Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku przystąpiła do akcji promującej czytelnictwo pod
hasłem „Jak nie czytam jak czytam”.
Każdy uczeń w tym dniu miał niepowtarzalną okazję zaprezentować
swoją ulubioną książkę i pochwalić się
umiejętnością czytania i interpretacji
ulubionej literatury. W biciu rekordu
wzięło udział 517 uczniów i pracowników szkoły. Niecodzienną atrakcję
stanowiło pojawienie się nad głowami

„zaczytanych” DRONA, który skrupulatnie udokumentował realizację
naszego przedsięwzięcia – OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI MASOWEGO CZYTANIA.
BRAWO MY!
Ewa Majerska

„Obecny świat opustoszał i wyludnia się
z upiorów, czarowników, płanetników,
strzyg, duchów…”
Pierwszego września 2016 r. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łącku miał zaszczyt gościć Pana Profesora Juliana Dybca, który zechciał promować swoją książkę „ Kultura Ludowa Łącka”, w szkole, której był uczniem.
Na zaproszenie Pana Profesora odpowiedziało bardzo liczne grono osób
(czytelników) i zechciało wziąć udział
w tak ważnym i wyjątkowym dla Łącka
wydarzeniu.
Do zorganizowania uroczystości
przyłączyła się biblioteka szkolna, która w swoich zbiorach posiada wiele
publikacji Pana Profesora. On też od
wielu lat dba o księgozbiór dotyczący
naszej „małej ojczyzny”, systematycz-
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nie przesyłając kolejne „Roczniki Sądeckie”, za co jesteśmy wdzięczni.
Autor na wstępie spotkania przedstawił współautorów: p. Monikę Kurzeję i p. Antoniego Plechtę. Następnie
wyjaśnił ideę promocji oraz zapoznał
gości z zawartością i układem książki.
Wszyscy z zaciekawieniem i nieukrywanym wzruszeniem słuchali historii często związanej ze swoją najbliższą rodziną, co znalazło swój wyraz

w licznych podziękowaniach i gratulacjach przekazanych autorowi. Po
zakończonej prezentacji do Profesora
ustawiła się długa kolejka chętnych,
którzy chcieli nabyć publikację wraz
z autografem autora.
Społeczność szkolna gratuluje wydania kolejnej ciekawej książki, promującej nasz region.
Ewa Majerska
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Maraton Czytania „ Qvo Vadis” za nami!
Nawiązując do idei Narodowego Czytania, w bibliotece szkolnej Zespołu Szkolno –Gimnazjalnego w Łącku odbył się Maraton Czytania „Qvo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Naszym zamierzeniem było pobicie
rekordu w długości czytania tekstu.

W

akcji udział wzięło 16
uczniów, którzy w dniach od
12.09. – 16.09.2016 r. swój
wolny czas spędzili w bibliotece, czytając i interpretując fragmenty powieści.
Podczas pięciu dni akcji, czytano
przez 8 godzin i 2 minuty, a zwycięzcą
maratonu został w tym roku Szymon
Kornaś, uczeń klasy IIIC – 168 minut.
Dziękujemy wszystkim uczniom Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Łącku, za przywołanie niepowtarzalnego
klimatu, sympatii do książki podczas
naszego pierwszego maratonu czytania.
Zapewniamy, że będą kolejne edycje, czekamy na Wasze pomysły, propozycje i sugestie.
63% SPOŁECZEŃSTWA
NIE CZYTA,
BĄDŹ WYJĄTKOWY!
SPRAW, BY CZYTANIE
BYŁO MODNE!
Aneta Gaborek
Ewa Majerska
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Piknik Średniowieczny i II Gminny
Turniej Rycerski im. Zyndrama z Maszkowic
W dniu 29 września, już po raz kolejny został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Maszkowicach
Piknik Średniowieczny, nad którym patronat objął Wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. W trakcie jego trwania można było przenieść się w czasy walecznych rycerzy i pięknych białogłów. Uczestniczyły w nim delegacje z poszczególnych szkół z terenu naszej gminy.
Najpierw przywitano gości, po
czym nastąpiło krótkie wprowadzenie
historyczne, a po nim przenieśliśmy
się w tamte czasy. Wszyscy mieli okazję przyjrzeć się strojom, uzbrojeniu
oraz obozowisku średniowiecznemu.
Wspólnie mogliśmy zatańczyć taniec
belgijski, który okazał się całkiem niezłym wyzwaniem dla uczestników.
Zorganizowano Gminny Turniej
Rycerski im. Zyndrama z Maszkowic,
gdzie można było spróbować swoich
możliwości w biegu dam, strzelaniu

z procy i turnieju rzutów: oszczepem
i toporem.
Najlepszy wynik uzyskała Szkoła
Podstawowa w Maszkowicach, tuż za
nią uplasowała się Szkoła Podstawowa
w Zabrzeży, a trzecie miejsce na podium
zajęła Szkoła Podstawowa w Obidzy.
Dużą atrakcją okazała się konkurencja
dla nauczycieli, którzy mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. Tutaj
najlepszą i nie do pokonania była p. Mirosława Łanik ze Szkoły Podstawowej
w Jazowsku, serdecznie gratulujemy!

Nie zabrakło również suto zastawionego stołu średniowiecznego z degustacją zupy chlebowej. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy, puchary
i nagrody za udział w Turnieju. Impreza przebiegła w miłej i sympatycznej
atmosferze, z drobną nutką rywalizacji.
Dziękujemy wszystkim za udział
i mamy nadzieję, że spotkamy się za
rok.
Beata Wąchała

„Z ziemi włoskiej do Polski”

P

od koniec lipca nasza ojczyzna
stała się na kilka dni domem dla
katolików z całego świata za sprawą odbywających się w Krakowie Światowych Dni Młodzieży. Również i nasza
parafia, a nawet cały dekanat prze-
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żywał to święto. Nie tylko dlatego, że
gościliśmy przyjezdnych np. z Włoch,
ale i dlatego, że w naszej łąckiej parafii
24 lipca odbyła się specjalna Msza Św.
w góralskiej oprawie. Na tym nabożeństwie obecna była młodzież zza grani-

cy. O oprawę Mszy zadbali członkowie
Związku Podhalan Oddział w Łącku,
którzy licznie się na niej stawili, dając
wyraz nie tylko miłości do Boga, ale
i dbałości o własną tradycję oraz miłości do swej małej ojczyzny.
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U Matki Bożej Ludźmierskiej
W dniu 15 sierpnia członkowie
Związku Podhalan Oddział w Łącku
udali się do Ludźmierza, gdzie odbywał się odpust ku czci Wniebowzięcia
NMP. Sumę odpustową w Roku Miłosierdzia celebrował Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, sprawując Eucharystię
w koncelebrze z blisko 25 kapłanami.
Dary ołtarza w imieniu Związku Podhalan w Polsce składali Prezes Związku
Podhalan w Polsce Andrzej Skupień,
Chorąży Zarządu Głównego Związku
Podhalan w Polsce Grzegorz Czepelak oraz Członek Zarządu Głównego

Związku Podhalan w Polsce Marta
Zagórska. U Matki Bożej Ludźmierskiej gościliśmy znów za kilka dni, bo
6 września, uczestnicząc w XXVIII Dożynkach Podhalańskich. Uroczystości
rozpoczęły się o godz. 10:30 wymarszem sprzed Domu Podhalańskiego
delegacji z wieńcami i sztandarami do
Bazyliki WNMP z orkiestrami i muzyką góralską. O godz. 11:00 została
odprawiona uroczysta Msza Św. Złożono wieńce dożynkowe na ołtarzu
polowym, zaprezentowała się również
Kompanii Honorowej 21. BSP i sztan-

dary poszczególnych oddziałów Związku Podhalan, w tym także i Oddziału
w Łącku. Następnie uczestnicy mogli
posłuchać regionalnych zespołów.

II Zjazd Karpacki „Karpaty – Góry Kultury”
w Sanoku
28 sierpnia delegacja Związku Podhalan Oddział w Łącku na czele z Prezesem Tomaszem Ćwikowskim oraz
pocztem sztandarowym, uczestniczyła
w II Zjeździe Karpackim „Karpaty -

Góry Kultury” w Sanoku. O godz. 11:00
odprawiono uroczystą Mszę Św. Po
nabożeństwie na ulicach Sanoka mogliśmy zobaczyć korowód karpackich
grup regionalnych. Każdy region za-

prezentował własną kulturę. Obchody
zakończyły wystąpienia zaproszonych
gości i występy zespołów regionalnych
z całej szerokości Karpat.

Święto Owocobrania
W dniach 10-11 września w Łącku odbywało się Święto Owocobrania,
w którym licznie brali udział członkowie Związku Podhalan Oddział w Łącku. Główne uroczystości przypadały na
niedzielę, 11.09. O godz. 10.30 została
odprawiona Msza Św. w kościele parafialnym w Łącku. O 11.40 licznie zebrani mieszkańcy naszej gminy i przybyli
goście mogli podziwiać paradę traktorów i korowód do Amfiteatru na Jeżowej, w którym odbyła się dalsza część
uroczystości.

Odpust parafialny ku czci Św. Michała
25 września nasza łącka parafia
przeżywała swe święto – odpust parafialny ku czci Św. Michała. W uroczystościach bardzo licznie brali udział
członkowie Związku Podhalan Oddział
w Łącku, prezentując się ze sztandarem. Członkowie Związku Podhalan
Oddział w Łącku (wraz z orkiestrą
i chórem Zew Gór) zapewnili także
oprawę muzyczną Mszy Św.
Tekst: Natalia Kyrcz
Zdjęcia: Krzysztof Adamczyk,
Paweł Adamczyk
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TURNIEJ GMIN
Drużyna reprezentująca Gminę Łącko zdobyła zaszczytne pierwsze miejsce.
W tegorocznym turnieju rozgrywanym 12 czerwca 2016 przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu, w ramach IV
Zjazdu Sądeczan wzięły udział gminy:
Łącko, Stary Sącz, Korzenna, Grybów,
Łososina Dolna i Gródek n/Dunajcem.
Gminę Łącko reprezentowali: Monika
Faron, Piotr Faron, Dawid Słowik, Marzena Kałuzińska i Krzysztof Duda.

Pięcioosobowe drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach: piłka
siatkowa, rzut do kosza oraz rzut jabłkiem do pustego pudełka. Rywalizacja
była tak zacięta, że o pierwszym miejscu zadecydowała dogrywka w rzutach
do kosza.
Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Gminy Łącko, która w do-

grywce zdeklasowała Gminę Grybów,
gdyż trafiali prawie bezbłędnie, zdobywając tym sposobem pierwsze miejsce.
Ze Starego Sącza drużyna z Łącka
wyjechała z pięknym pucharem, statuetką i satysfakcją ze zdobytego miejsca.

WAKACYJNE ROZGRYWKI NA ORLIKACH
Lipiec i sierpień tego roku obfitował
intensywnie w różnego rodzaju rozgrywki sportowe na obiekcie ORLIKA
w Jazowsku. Każde wieczory piątkowe
cieszyły się meczami piłki koszykowej,
zaś niedzielne popołudnia grą w piłkę
siatkową. Z kolei każde wtorki wakacji
obfitowały w piłkę nożną. Organizowane były zajęcia dla wszystkich chętnych
dzieci ze szkoły podstawowej, a następnie dla gimnazjum. Odbyła się również
liga piłki nożnej drużyn 7 osobowych,
z których finały rozgrywane były wraz
z grupą najlepszych z ORLIKA z Łącka.
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Przez całe wakacje rozegranych
zostało blisko 80 meczy tenisowych
przy udziale sędziego. W każde środy
grała kategoria szkoły podstawowej,
w czwartki i piątki dwie grupy z kategorii gimnazjum, w soboty kategoria
16-20 lat, natomiast w poszczególne
wieczory grupa kobiet dorosłych. Po
zaciętej walce do samego końca, grając nie raz w wyjątkowo uciążliwych
warunkach pogodowych, takich jak
upał czy deszcz wyniki uplasowały się
następująco:
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KATEGORIA – SZKOŁA PODSTAWOWA:
I miejsce 		
MAREK SOPATA
II miejsce 		
SZYMON OWSIANKA
III miejsce		
MAKSYMILIAN MAMALA
IV miejsce 		
KAROL PLATA
V miejsce 		
MICHAŁ KURZEJA
VI miejsce 		
KRYSTIAN KLAG
VII miejsce 		
MATEUSZ PLATA
KATEGORIA – GIMNAZJUM:
I miejsce 		
ANGELIKA PODOBIŃSKA
II miejsce 		
ADAM SAJDAK
III miejsce 		
MATEUSZ MRÓZ
IV miejsce 		
DARIUSZ MAJERSKI
V miejsce 		
SABINA SOPATA
VI miejsce		
SZYMON BIERYT
VII miejsce		
MIŁOSZ HAZA
VIII miejsce 		
DOMINIK PLATA
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KATEGORIA – 16-20 LAT:
I miejsce 		
ŁUKASZ SAJDAK
II miejsce 		
RAFAŁ MAJERSKI
III miejsce
MARCIN BUGAJSKI
IV miejsce 		
DAWID KOŁODZIEJ
V miejsce 		
PIOTR PIERZCHAŁA
KATEGORIA – KOBIETY DOROSŁE:
I miejsce
ELŻBIETA SOPATA
II miejsce 		
EDYTA KOŁODZIEJ
III miejsce
DOROTA KLEPACZ
IV miejsce 		
EWELINA DUNIKOWSKA
V miejsce 		
ILONA GRABSKA
VI miejsce 		
PAULINA KLIMEK
VII miejsce		
ALEKSANDRA MORDARSKA
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WAKACYJNY TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ
13 sierpnia rozegrany został Wakacyjny Turniej Piłki Plażowej Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Łącko
przy Orliku w Jazowsku, gdzie mimo,
iż był to 13-sty potocznie nazywany

pechowy, dla niektórych był bardzo
szczęśliwy.
W rozgrywkach wzięło udział 10
drużyn dwuosobowych tzw. mixtów,
które grały systemem każdy z każdym

w dwóch grupach. Awansowały następnie dwie najmocniejsze drużyny, które
walczyły o tytuł najlepszego. Sędzią
głównym tego spotkania była Pani Marzena Dolak – sędzia PZPS.

A OTO WYNIKI:
I miejsce 			
II miejsce 			
III miejsce			
IV miejsce 			

drużyna SĄCZERSI (MARTA BOGOCKA, DAWID WOLAK)
drużyna GŁADYSZ/KUSCHEL (KATARZYNA GŁADYSZ, ALEKSANDER KUSCHEL)
drużyna MISTRZE (KATARZYNA TOKARCZYK, TOMASZ DYLOWICZ)
drużyna DREAM-TEAM (MONIKA PIRÓG, MACIEJ BARSZCZEWSKI)

POZOSTAŁE DRUŻYNY:
MEGA PARA 		
SUPER DUO 			
POPRAD 			
PERUGIA 			
HACZKI			
GOTOWI NA WSZYSTKO

(WIKTORIA LASOTA, WOJCIECH GÓRA)
(ANNA URLIK, PIOTR WIĘCŁAWEK)
(JULIA KRUCZEK, PIOTR KUCHARSKI)
(JOANNA PODOBIŃSKA, JÓZEF WIĘCŁAWEK)
(AGNIESZKA HACZEK, MIROSŁAW HACZEK)
(EDYTA TOKARZ, JAKUB PATKIEWICZ)
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Mariusz Kutwa z Łącka na obozie letnim PZPN
Mariusz Kutwa z Łącka, zawodnik
MUKS Halny Kamienica, został powołany przez PZPN w Warszawie na obóz
Letniej Akademii Młodych Orłów dla
najlepszych młodych piłkarzy w Polsce, który odbywał się w Gniewinie
w dniach 24.07-31.07.2016.
Mariusz doskonalił swoje umiejętności pod okiem najlepszych trenerów młodzieżowych w Polsce (Marcin Dorna (U21), Rafał Janas (U19)

Robert Wójcik (U17), Bartłomiej
Zalewski (U15)), a także miał okazję
spotkać się i porozmawiać z zawodnikami Wisły Kraków, którzy w tym
samym czasie przebywali w ośrodku
w Gniewinie.
Po powrocie do domu Mariusz wraz
z kolegą z drużyny został zaproszony
tym razem przez Legię Warszawa na
obóz do Ustronia. Tam w dniach 19.0825.08.2016 także intensywnie treno-

wał i słuchał cennych rad trenerów co
robić, by stać się lepszym piłkarzem.
Mariusz prócz tego, że gra w klubie
MUKS Halny Kamienica jest też reprezentantem Małopolski w roczniku
2004.
Serdecznie gratulujemy Mariuszowi osiągnięć sportowych
i trzymamy kciuki za rozwój jego
sportowej kariery.

GIMNAZJALIŚCI Z ŁĄCKA
wicemistrzami województwa małopolskiego
w sztafetowych biegach przełajowych
Dnia 11.10.2016 r. na płycie lotniska w Nowym Targu odbyły się Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe
zorganizowane przez Małopolski SZS.
W ramach współzawodnictwa szkolnego wystąpiło około dwóch tysięcy
uczestników ze szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Znakomity rezultat osiągnęli
uczniowie Gimnazjum w Łącku zdobywając II miejsce w kategorii chłopców, spośród 44 najlepszych sztafet
województwa małopolskiego.
Skład drużyny:
Piotr Lisiecki, Wiktor Madziar,
Dominik Twardowski, Jan Zbozień,
Kacper Brzeczek, Sebastian Augustyn,
Sebastian Babik, Paweł Klag, Dominik
Gorczowski, Krzysztof Dąbrowski, Filip Talar, Sebastian Jarek – opiekun
mgr Piotr Matusiewicz.

Dwóch
chłopców
rozmawia
w przedszkolu:
– Mój tata pływa w marynarce –
chwali się pierwszy.
– A mój w kąpielówkach – odpowiada drugi.
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Lekarz przegląda zdjęcie rentgenowskie i ogromnie się dziwi:
– Panie, masz pan zegarek w żołądku. Nie sprawia to panu żadnych
problemów?
– Jasne, że tak. Zwłaszcza przy nakręcaniu...
Wadomości Łąckie Nr 3/2016

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Festyn Rodzinny na łąckim Rynku

Jak nie czytam jak czytam – w ZSG w Łącku

Promocja książki „Kultura ludowa Łącka”
prof. Juliana Dybca

Piknik średniowieczny w Maszkowicach
Otwarcie nowej drogi i festyn w Zarzeczu
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Światowe Dni Młodzieży w Łącku

Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski

XVI Dzień Papieski „Bądźcie świadkami Miłosierdzia”

Dzień Edukacji Narodowej w Łącku

