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„Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem…”

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia  
niosących życzliwość i uśmiech,  

ciepłych spotkań w gronie najbliższych przy blasku choinki 
oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2017

życzą
Przewodnicząca Rady Gminy Łącko

Bernadetta Wąchała-Gawełek
Wójt Gminy Łącko

Jan Dziedzina
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Międzyszkolny Konkurs   
„Szopka Betlejemska”

Damian Basiaga  
SP w Obidzy – wyróżnienie 

Patrycja Kozik 
ZSP w Kadczy – III miejsce

Emilia Baran 
SP w Zabrzeży – I miejsce

Konrad Wójcik 
SP w Maszkowicach – wyróżnienie

Anna Grońska 
ZSG w Jazowsku – III miejsce

Izabela Gucwa 
SP w Kiczni – wyróżnienie 

Oskar Jamro 
ZSG w Łącku – II miejsce 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 
życzą 

Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku

„Nie było miejsca dla Ciebie
w Betlejem, w żadnej gospodzie

i narodziłeś się Jezu
w stajni, w ubóstwie i chłodzie”



Kwartalnik Gminy Łącko Redaguje zespół pod kierunkiem Bernadetty Wąchały-Gawełek

Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
33-390 Łącko 23A
tel./fax 18 444 61 69    |     e-mail: gok@lacko.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru 
i skracania materiałów dostarczonych do 
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów 
artykułów.

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE…
IX MIĘDZYNARODOWE 
GRAND PRIX 2016  
MAŁOPOLSKI W BOKSIE

22 października na Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Łącku odbyło się 
IX Międzynarodowe Grand Prix Ma-
łopolski o Puchar Wójta Gminy Łącko. 
Głównym organizatorem turnieju była 
Gmina Łącko oraz Sądecki Klub Bok-
serski „Golden Team”.

KONGRES WSI POLSKIEJ 
W WOJNICZU

14 listopada 2016 r. w Wojniczu od-
był się „Kongres Wsi Polskiej”, na któ-
rym swoje stoiska z potrawami regio-
nalnymi prezentowały Koła Gospodyń 
Wiejskich z Brzyny i Zagorzyna.

ZJAZD POWIATOWEGO  
ODDZIAŁU ZWIĄZKU OSP RP 
W PODEGRODZIU

Zjazd miał charakter wyborczy. 
19 listopada na kolejną kadencję Pre-
zesem został wybrany dh A. Bienias, 
a Skarbnikiem został dh A. Baran 
z OSP Zabrzeż. 

MISTRZOSTWA POWIATU 
NOWOSĄDECKIEGO  
W SZACHACH

21 listopada na Hali Widowisko-
-Sportowej w Łącku zorganizowane 
zostały Mistrzostwa Powiatu Nowosą-
deckiego w szachach dla uczniów na 
wszystkich szczeblach edukacji. W za-
wodach udział wzięło 146 zawodników.

PODSUMOWANIE PROJEKTU 
PN. „JESTEM MAŁY - WIEM 
WIĘCEJ”

W dniu 22 listopada odbyło się 
uroczyste podsumowanie projektu 
„Jestem mały – wiem więcej”.  Orga-
nizatorem projektu był Oddział Woje-
wódzki Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej  
woj. małopolskiego. W projekcie udział 
wzięło 24 uczniów klas trzecich uczęsz-
czających do świetlicy szkolnej. Celem 
udziału w projekcie było podniesienie 
wiedzy i umiejętności najmłodszych 
uczniów z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy, reagowania w sytuacjach 
zagrażających życiu i zdrowiu, a także 
zapoznanie się ze sprzętem przeciwpo-
żarowym.

ROZBUDOWA REMIZY OSP 
W ZABRZEŻY

W październiku zakończyły się ro-
boty związane z rozbudową remizy OSP 
w Zabrzeży. Złożone zostało sprawoz-

danie końcowe z realizacji projektu, 
dofinansowanego w ramach programu 
„Małopolskie Remizy 2016”. Całko-
wity koszt zadania wyniósł 99 908 zł, 
w tym: 37 166 zł z budżetu Samorządu 
Województwa Małopolskiego; 30  000 
zł z budżetu Gminy Łącko; 32 742 zł 
środki własne OSP Zabrzeż.

KOMPLEKSOWA  
KONSERWACJA ORAZ  
CZĘŚCIOWA  
REKONSTRUKCJA KAPLICZKI 
W  KICZNI

Zadanie zrealizowane zostało dzięki 
dofinansowaniu w ramach Programu 
KAPLICZKA 2016. Całkowity koszt za-
dania wyniósł 10 000 zł, w tym: 6 000 
zł z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Małopolskiego; 4 000 zł z budżetu 
Gminy Łącko.
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BUDOWA PARKINGU PRZY 
ZESPOLE SZKOLNO- 
-GIMNAZJALNYM W ŁĄCKU

Działka pod parking została prze-
kazana przez Parafię, natomiast roboty 
zostały sfinansowane z budżetu gmi-
ny w kwocie 138 622,62 zł. Dzięki tej 
inwestycji przybyło 30 nowych miejsc 
parkingowych oraz ciąg pieszo – jezd-
ny do Cmentarza Parafialnego.

ZAKUP WOZÓW  
RATOWNICZO-GAŚNICZYCH 
DLA OSP W KADCZY  
I ZAGORZYNIE

Jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Kadczy i Zagorzynie zostały 
wyposażone w samochody ratowniczo-
-gaśniczych. Gmina Łącko przeznaczy-
ła na ten cel łącznie 200 000 zł.

SPOTKANIE W WARSZAWIE  
Z P. MINISTREM W. JANCZYKIEM  
W DNIU 20.09.2016 R.

Wójt Gminy Łącko J. Dziedzina 
wraz z Burmistrzem Szczawnicy p. G. 
Niezgoda przedstawili Panu Ministro-
wi aktualny stan inwestycji pt. „Gazy-
fikacja Szczawnicy i gmin ościennych”. 
Poprosili o wsparcie w staraniach sa-
morządów o realizację tej inwestycji.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE 
UMÓW Z PROGRAMU  
BUDOWA LUB  
MODERNIZACJA DRÓG  
LOKALNYCH W RAMACH 
PROW 2014-2020

18 listopada Wójt Gminy Łącko 
otrzymał umowy gwarantujące wspar-
cie finansowe na realizację siedmiu 
przedsięwzięć drogowych. Gmina Łąc-
ko otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości blisko 2 mln złotych. Na liście 
rankingowej dróg zakwalifikowanych 
do wsparcia finansowego znalazły się: 
Łącko - Pożogi, Łącko - Strażacka, Kad-
cza - Stara Droga, Jazowsko - Do Sta-
rej Cegielni, Jazowsko - Na Szczereż 
(w miejscowościach Jazowsko i Szcze-
reż), Wola Kosnowa - Główna Przez 
Wieś, Wola Piskulina - Parysz. Co waż-
ne jest to największa liczba wniosków 
wśród wszystkich podań złożonych 
przez gminy starające się o dofinanso-
wanie w ramach programu.

OTRZYMANO PROMESĘ  
NA REMONT DRÓG

Gmina Łącko otrzymała promesę od 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w wysokości 1 100 000 zł na 
remont następujących dróg gminnych: 

Zarzecze – Pod Sobel; odcinek dł. 
300 mb, Zabrzeż – Na Działy; odcinek 
dł. 900 mb, Zarzecze – Wyrobiska; 
odcinek dł. 1086 mb, Brzyna – Wier-
chy Do Łodzisk; odcinek dł. 1051 mb, 
Obidza – Zarzeka Wilcze; odcinek dł. 
785 Mając na uwadze możliwość wy-
stąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, które mogą utrudnić 
bądź uniemożliwić prowadzenie robót, 
mamy nadzieję i liczymy, że zadania 
zostaną zrealizowane w bieżącym roku. 
Po zrealizowaniu tych robót ilość wy-
konanych nowych nawierzchni dróg 
w gminie Łącko w tym roku przekroczy 
15 km.

SCHETYNÓWKI
Nasza gmina drugi raz z rzędu 

otrzymała dofinansowanie w ramach 
,,Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019” (tzw. schetynówki) 
na przebudowę drogi  Kadcza - Stara 
Droga. Wartość robót wynosi 580 tys., 
w tym dofinansowanie 290 tys.

MODERNIZACJA DRÓG 
GMINNYCH

Zakończone zostały prace zwią-
zane z modernizacją dróg gminnych 
w miejscowościach Kicznia, Zabrzeż, 
Zagorzyn, Maszkowice, Wola Kosno-
wa, Kadcza, Łazy Brzyńskie oraz Łącko. 
W wyniku robót zmodernizowano 21 
odcinków dróg gminnych o łącznej dłu-
gości 6,43 km. Całkowity koszt przebu-
dowy dróg to 1 120 477,00 zł, z czego 
302 332,00 zł to środki zewnętrzne po-
zyskane na ten cel przez Urząd Gminy.

MODERNIZACJA BOISKA 
SPORTOWEGO PRZY  
ZSG W ZAGORZYNIE

Zakres robót obejmował: montaż 
trawy syntetycznej z wydzielonym bo-
iskiem do tenisa ziemnego, siatkówki, 
badmintona; malowanie linii wydziela-
jącej boiska sportowe, tuleje do osprzę-
tu sportowego, bramki do piłki ręcznej, 
zestaw wielofunkcyjny do tenisa, siat-
kówki, badmintona. Wartość wykona-
nych robót wyniosła 87 227,91 zł brutto.

BUDOWA SALI  
GIMNASTYCZNEJ PRZY  
SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W ZABRZEŻY

Wójt Gminy Łącko w grudniu pod-
pisał umowę na dofinasowanie zadania 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Wartość zadania 1 120 284 zł, w tym 
planowane dofinansowanie 708 400 zł. 
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BUDOWA CENTRUM KULTU-
RY I EDUKACJI MUZYCZNEJ

Gmina w bieżącym roku zleciła opra-
cowanie i posiada już gotowy projekt 
budowlany, wniosek o wydanie pozwo-
lenia na budowę został złożony w listo-
padzie natomiast decyzja pozwolenia na 
budowę zostanie wydana w pierwszym 
tygodniu stycznia 2017 r. Budynek ma 
stanowić centrum lokalnej aktywności 
dla miejscowej społeczności oraz posia-
dać funkcje, które zapewnią jego mak-
symalne wykorzystywanie przez użyt-
kowników o rożnych zainteresowaniach. 
W budynku znajdować się będzie sala 

Zestawienie zmodernizowanych odcinków  
dróg gminnych w roku 2016

L.p. Miejscowość Nazwa drogi długość               
[mb] wartość robót [zł] rodzaj  

nawierzchni
1 Zarzecze Przez Wieś nr 291762 K 490

1 606 500,00
MB

2 Zarzecze Przez Wieś nr 291779 K 1870 MB
3 Zarzecze Na Zarzecze nr 291915 K 12 MB
4 Łazy Brzyńskie Łazy Brzyńskie – Sopatowiec nr 292216K 900 97 308,99 MB
5 Kadcza Tłuczniki – Limież nr 291824K 70 8 555,34 MB
6 Łącko Łącko – Do Wolańskich    nr 29005K 136 123 939,26 MB
7 Łącko Łącko – Boconiec nr 292001K 95 14 157,03 MB
8 Łącko Łącko – Czerniec Byniowa nr 292002 K 449 142 036,61 MB,B,PB
9 Łącko Łacko - Do Rusnarczyka nr 291993 K 103 17 318,40 MB
10 Wola Kosnowa Wola Kosnow – Sośnie      nr 292122 K 400 137 596,07 B
11 Kicznia Kicznia – Wyrobiska           nr 292170 K 394 103 891,21 B
12 Kicznia Kicznia-Do Steców               nr 292184 K 276 56 099,80 B
13 Kicznia Łazy nr 292164K 160 31 409,28 B
14 Kicznia Do Młyna nr 292210K 50 10 280,34 B
15 Kicznia Wierchowa Droga „Do Łazarczyka”nr 292166 K 207 41 100,70 B
16 Kicznia „Do Jawora” dz. ew. nr 880 75 16 002,30 B
17 Kicznia „Do Kurzejów” dz. ew. nr 50/4, 50/7, 42/2 266 52 217,93 B
18 Zagorzyn Sośnie- Chrobakówka nr 292061K 220 45 874,08 B
19 Zagorzyn Koło Steców nr 292061K 106 23 649,01 B
20 Zagorzyn Śmietany nr 292066K 360 69 608,16 B
21 Zagorzyn Budze nr 292075K 225 45 768,30 B
22 Zagorzyn Zagorzyn – Na Wyłupki nr 292063 K 709 171 448,96 B
23 Maszkowice Maszkowice - Koło Klimka nr 291895 100 34 594,98 B
24 Maszkowice Maszkowice-Do Podobińskich dz. ew. nr 817 188 40 052,73 B
25 Maszkowice Maszkowice -Na Młaki nr 291876 K 676 126 578,56 B
26 Zabrzeż Na Wójciki nr 291928K 546 108 239,51 B
27 Zabrzeż Do Groni nr 291914K 360 77 932,80 MB
28 Brzyna Brzyna – Wygony  nr 291738K 123 24 526,69 B
29 Brzyna Brzyna – Wierchy nr 291714 K 430 75 349,80 B
30 Obidza Obidza – Koperkówka    nr 291653 K 30 3 453,84 MB
31 Szczereż Szczereż – Na Kulwań   nr 291944 K 116 24 664,03 B
32 Czarny Potok „Do Górskiego” dz. ew. nr 39 120 25 013,10 MB
33 Brzyna Brzyna – Droga przez Wieś nr 291618 K 25 5 396,65 B
34 Brzyna Brzyna – Pultowskie - Niżne nr 291618 K 200 115 136,34 B

10 487

MB – mieszanka mineralno-bitumiczna; B – beton; PB – płyty betonowe

Obecnie w toku prowadzonych prac 
wykonane zostały ściany konstrukcyjne 
i działowe części szatniowo-technicznej 
oraz zabetonowano strop. Finalizacja 
inwestycji  planowana jest na koniec 
sierpnia 2017 roku. 

kinowo-koncertowa na 241 osób, peł-
niąca również rolę sali konferencyjnej 
i wykładowej, szkoła muzyczna, bibliote-
ka (mediateka), świetlica środowiskowa, 
izba regionalna, część administracyjna 
Gminnego Ośrodka Kultury, sale warsz-
tatowe (sale prób, wykładów, gier,  itp.), 
pokój zabaw dla dzieci.
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Ruszyła modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 969 na terenie Gminy Łącko
Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy wsparciu finansowym Gminy Łącko 

w kwocie 270 915 zł. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu została podjęta przez 
Radę Gminy w dniu  30.11.2016 r.

Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj przez Konsorcjum firm:
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Nowy Targ
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie Skoczów
Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 28.09.2018 r.
Wartość zaplanowanych robót wyniosła 25 950 000 zł.
W zakres robót zaplanowanych do wykonania na terenie gminy Łącko według Programu Funkcjonalno - Użytkowego 

wchodzi:
• wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 4 km od granicy z m. Tylmanowa do m. Czerniec;
• przebudowa 4 obiektów mostowych na potokach:  Kamienica w m. Zabrzeż, Borki w m. Czerniec, Lichnia w m. Łącko, 

Leszcz w m. Maszkowice;
• obiekty uzyskają nową konstrukcję przez co podniesiona zostanie nośność, a także obustronne chodniki co poprawi wa-

runki bezpieczeństwa pieszych;
• budowa ciągu pieszo-rowerowego szer. 3,00 m o nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 2 350 mb;
• droga uzyska nowe chodniki oraz utwardzone pobocza szer. min. 1,25 m;
• przebudowane zostanie newralgiczne skrzyżowanie z drogami gminnymi w m. Maszkowice;
• wszystkie istniejące przystanki komunikacji publicznej uzyskają zatoki postojowe z peronami, co wpłynie na poprawę 

płynności ruchu oraz bezpieczeństwo.

Zestawienie zmodernizowanych odcinków  
dróg powiatowych w roku 2016

Zestawienie dróg gminnych planowanych do 
zmodernizowania w grudniu 2016 roku

L.p. Miejscowość Nazwa drogi długość               
[mb] wartość robót [zł] udział gminy 

[zł]

1 Obidza droga powiatowa nr 1538K Jazowsko - Obidza; 
odcinek w km 2+390 - 3+370 980 437 024,90 50 000,00

2 Kicznia droga powiatowa nr 1541K Łącko - Kicznia; 
odcinek w km 2+040 - 2+540 500 164 795,40 50 000,00

L.p. Miejscowość Nazwa drogi długość               
[mb] wartość robót [zł]

1 Zarzecze Zarzecze - Pod Sobel nr 291802K 300 120 574,44

2 Zarzecze Zarzecze - Wyrobiska - Zawodzie Łąckie nr 
291811K 1 086 271 413,24

3 Brzyna  Brzyna – Wierchy Do Łodzisk nr 291729K 1 051 244 186,37
4 Obidza Obidza - Zarzeka Wilcze nr 291641K 785 175 871,55
5 Zabrzeż Zabrzeż - Na Działy nr 291933K 900 215 422,20

1 027 467,80

Budowa kanalizacji sanitarnej  
Wola Piskulina – Wola Kosnowa

Gmina Łącko w bieżącym roku 
opracowała projekty budowlane ka-
nalizacji sanitarnej, złożyła w grudniu 
wniosek do Urzędu Marszałkowskie-
go o dofinansowanie zadania w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Koszt robót wg kosztory-

sów inwestorskich wynosi 4 mln zł, 
natomiast dofinansowanie nie więcej 
niż 2 mln zł. W przypadku uzyskania 
dofinansowania realizacja robót roz-
pocznie się w 2017 r., zaś zakończenie 
planowane jest na 2018 r.
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II Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej  
i Żołnierskiej 

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

8 listopada w sali GOK-u w Łącku odbył się po raz drugi Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnier-
skiej „Póki Polska żyje w nas...”. Wzięło w nim udział 50 uczestników ze szkół z terenu gminy Łącko.

W czwartkowy wieczór 10 listopada  w Remizie OSP w Łącku uroczyście świętowano rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Licznie zebrani mieszkańcy, gminne władze oraz wielu wykonawców, którzy 
swoimi występami uświetnili te obchody, wspólnie przeżyli lekcję patriotyzmu.

Jury w składzie: Agata Pańszczyk 
- muzyk, Marek Lipień - muzyk 
i Krzysztof Szewczyk - muzyk, dy-

rektor PMDK w Starym Sączu, miało 
niezwykle trudne zadanie w dokona-
niem wyboru najlepszych, gdyż wszy-
scy wykonawcy prezentowali bardzo 
wysoki poziom. 

W kategorii kl. I - III wystąpiło 13 
solistów. Jury przyznało następujące 
miejsca:

I m-ce: Dominika Podobińska - ZSP 
w Czarnym Potoku

II m-ce: Paulina Domek - ZSG 
w Zagorzynie

III m-ce: Julia Ferenc - SP w Za-
brzeży i Adam Chlipała - ZSG w Zago-
rzynie

W kategorii kl. IV-VI zaprezento-
wało się 20 wykonawców.

I m-ce: Justyna Kucia - SP w Za-
brzeży

II m-ce: Aleksandra Gromala - SP 
w Zarzeczu

III m-ce: Oliwia Jasiurkowska - 
ZSG w Łącku

W kategorii klasy gimnazjalne i szko-
ły średnie wystąpiło 17 uczestników.

I m-ce: Łucja Jasiurkowska - ZSG 
w Łącku i Ewelina Syjud - ZS im. św. 
Kingi w Łącku

II m-ce: Jan Ruciński - ZSG w Za-
gorzynie

III m-ce: Justyna Mrówka - ZSG 
w Łącku i Anna Czech - ZS im. św. Kin-
gi w Łącku.

Nagrody i dyplomy dla najlepszych 
wręczali: Jan Dziedzina Wójt Gminy 
Łącko i Józef Strączek dyrektor GOK 
w Łącku, dodatkowo laureaci pierw-
szych miejsc zostali wytypowani do wy-
stępu w trakcie Wieczoru Patriotyczne-
go w Łącku.

Niezwykle cieszy fakt tak wielkiego 
zainteresowania konkursem. Urozma-
icony, chwytający za serce repertuar 
i wysoki poziom artystyczny wyko-
nawców sprawiły, że niejednokrotnie 
w oczach szkliły się łzy wzruszenia. 

Pozostaje się cieszyć, że dzieci 
i młodzież z takim zapałem kultywu-
ją patriotyzm i pamięć o tych, którzy 
walczyli na przestrzeni dziejów za nasz 
kraj i naszą wolność.  

(b.g.)

Montaż słowno-muzyczny na-
wiązujący do zmagań Polaków 
o utrzymanie a później odzy-

skanie wolności przygotowała młodzież 
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Za-
gorzynie pod kierunkiem pań: Jolanty 
Jawor i Krystyny Rucińskiej. Występ ich 
zakończył tradycyjny polonez do utwo-
ru skomponowanego przez Wojciecha 
Kilara do filmu „Pan Tadeusz”. 

Oprawę artystyczną zapewnili: Or-
kiestra Dęta im. T. Moryto pod batutą dr. 
hab. Stanisława Strączka, Chór Parafial-
ny ,,Zew Gór” pod kierunkiem Marcina 
Wnęka i Chórek Ogniska Muzycznego 
przygotowany przez Marka Lipienia. 
Wystąpili również laureaci II Gminnego 
Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnier-
skiej. Wspólne śpiewanie patriotycznych 
i żołnierskich pieśni i piosenek  

Z kolei 11 listopada w kościele 
parafialnym w Łącku odbyła się uro-
czysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, 
z pięknym programem przygotowa-
nym przez młodzież z parafii Łącko. 
Następnie delegacje i poczty sztanda-
rowe udały się pod pomnik na Placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby 
złożyć kwiaty i wspólnie odśpiewać 
Hymn państwowy.
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Spotkanie autorskie Franciszka Opyda

Św. Mikołaj  
w Łącku

25 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Franciszkiem Opydem - poetą pochodzący 
z Maszkowic. Licznie zgromadzonej publiczności artysta zaprezentował swoją dotychczasową twórczość.

Wszystkich obecnych powitał 
dyrektor GOK Józef Strączek. 
Wśród gości znaleźli się Wójt 

Gminy Łącko Jan Dziedzina, Sekretarz 
Gminy Łącko Wojciech Jamro, dyrek-
tor SP w Maszkowicach Antoni Łazarz, 
sołtys wsi Maszkowice Jacek Ząbek, ale 
również Mama poety Władysława i sio-
stra Teresa z rodziną. 

Spotkanie rozpoczęło się od projek-
cji filmu nakręconego przez jastrzębską 
telewizję w formie wywiadu z poetą. 
Oprócz nakreślonego życiorysu autora, 
można było usłyszeć jego wiersze, jak 
również dowiedzieć się o jego osiągnię-
ciach. 

Franciszek Opyd, mimo licznych 
przeciwności losu i doświadczeń ży-
ciowych, pała optymizmem, radością 
życia i z wielką pasją stąpa po swojej 
poetyckiej drodze. Daje mu ona wiele 
przyjemności, stanowi odpoczynek od 
rzeczywistości, pozwala na własną ar-
tystyczną wypowiedź.  

Następnie już „na żywo” moż-
na było posłuchać wierszy Francisz-
ka Opyda i dowiedzieć się coś więcej 
o nim samym. Poeta podziękował rów-
nież swojej Mamie Władysławie, Tere-
sie Matusiewicz-Łazarz, nauczycielce 

Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, 
która tak naprawdę odkryła go dla spo-
łeczności oraz prowadzącej spotkanie 
Bernadetcie Wąchale-Gawełek.

Pod adresem poety skierowanych zo-
stało wiele ciepłych i przyjaznych słów od 
uczestników spotkania, a indywidualne 
rozmowy i dyskusje trwały do późna. 

Franciszek Opyd – ur. w 1953 r. 
w Łącku, mieszkał w Maszkowicach 
i tam też ukończył Szkołę Podstawo-
wą w r. 1968. Jego przygoda z poezją 
zaczęła się w szkole średniej, w której 
zadanie domowe z języka polskiego 
napisał wierszem.

W latach 70-tych Franciszek Opyd 
wyjechał do Jastrzębia Zdroju, tam 
mieszka po dziś dzień i pracuje jako 
kierowca. Nie zapomniał o swojej pasji, 
cały czas pisze, a wiele jego utworów 
opiewa uroki Ziemi Łąckiej. Publika-
cje jego utworów znajdują się również 
w lokalnej prasie. Kilkukrotnie udzielał 
wywiadów dla jastrzębskiej telewizji. 

Swoją twórczość prezentował 
również w trakcie spotkania z dziećmi 
w Szkole Podstawowej w Maszkowi-
cach pt. „Spotkanie z człowiekiem, dla 
którego poezja jest całym życiem....”.

Franciszek Opyd

WSPOMNIENIE

Z sentymentem zawsze wracam,
tam, gdzie mam rodzinny dom,

tu mnie zatrzymuje praca,
tam moje wspomnienia są.

 
Tam, gdzie świat ten zobaczyłem,

atmosfera miła trwa,
tu języka się uczyłem,

stąd podstawy życia mam.
 

Ojciec dla mnie był przykładem,
mama o morale dbała,
uczyli jak dawać radę,

by złość w życiu nie istniała.
 

Tam nigdy nie jest daleko,
bo tam ciągną mnie wspomnienia,

nad Dunajcem piękną rzeką,
jest coś, czego nigdzie nie ma.

(b.g.)

Jak zwykle, zgodnie z tradycją, 
6 grudnia na ulicach Łącka, poja-
wił się niezwykły gość – Św. Miko-

łaj w towarzystwie ślicznych Aniołków 
i troszkę złośliwego Diabełka. Każdy 
napotkany mieszkaniec został hojnie 
obdarowany. O św. Mikołaju pamiętały 
dzieci, które specjalnie dla niego przy-
gotowały piękne laurki. 

Tak więc w ten wyjątkowy dzień na-
wet Święty Mikołaj został obdarowany 
– i o to chodzi, bo przecież kto daje, to 
tak jakby otrzymywał dwa razy 
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Międzyszkolny Konkurs „Szopka Betlejemska”

Konkurs Fotograficzny  
„Cudze chwalicie… – Gmina Łącko w obiektywie”

7 grudnia odbyło się podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu „Szopka Betlejemska” zorganizowanego 
wspólnie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy i Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.

Konkurs składał się z dwóch eta-
pów – szkolnego i gminnego, na 
który wysyłane zostały najpięk-

niejsze szopki z etapów szkolnych. Jury 
w składzie: Magdalena Leszko – pla-
styk, Józef Tokarz – rzeźbiarz, twórca 
ludowy, Bernadetta Wąchała-Gawełek 
– instruktor GOK, po obejrzeniu 7 szo-
pek ze szkół podstawowych gminy Łąc-
ko postanowiło przyznać następujące 
miejsca:

I miejsce: Emilia Baran – kl. II – SP 
w Zabrzeży

II miejsce: Oskar Jamro – kl. I b – 
ZSG w Łącku

III miejsce: Patrycja Kozik – kl. V – 
ZSP w Kadczy

III miejsce: Anna Grońska – kl. I b 
– ZSG w Jazowsku

Pozostałym szopkom przyznano 
równorzędne wyróżnienia:

Izabela Gucwa – kl. II – SP w Kiczni
Konrad Wójcik – kl. II – SP w  

Maszkowicach
Damian Basiaga – kl. II – SP 

w Obidzy
Jury podkreśliło różnorodność tech-

nik i pomysłowość wykonawców, a tak-
że wielkie zaangażowanie dzieci, jak 
również rodziców, dziękując jednocze-
śnie nauczycielom za rozpropagowanie 
idei konkursu. Jednocześnie jury prosi, 
aby nie stosować gotowych elementów 
dostępnych w sklepach, ale aby prace 
w całości były wykonane własnoręcznie.

W dniu 7 grudnia w sali GOK-u od-
było się uroczyste wręczenie nagród dla 
uczestników gminnego etapu.

Najpierw jednak w świąteczny na-
strój poprzez piękny program artystycz-
ny wprowadzili wszystkich uczniowie 
ZSP w Kadczy. Potem wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali nagrody i dy-
plomy, a wręczali je: Wójt Gminy Łąc-
ko Jan Dziedzina, dyrektor GOK Józef 
Strączek, dyrektor ZSP w Kadczy Stani-
sław Szwarkowski i członkek jury Józef 
Tokarz. Gratulacje złożyły również po-
mysłodawczynie konkursu - nauczyciel-
ki ZSP w Kadczy – Krystyna Dziedzic 
i Stanisława Gawlik.

Radości było mnóstwo, a wystawę 
pokonkursową można obejrzeć w hali 
widowiskowo-sportowej w Łącku.  

 (b.g.)

Komisja w składzie:
1. Tymoteusz Dębski -  fotograf, peda-

gog
2.  Rafał Gałysa -  fotograf, pedagog
3.  Bernadetta Wąchała – Gawełek – 

instruktor GOK
po obejrzeniu 68 prac, jakie wpły-

nęły na konkurs, w tym kat. I: 54, kat. 
II: 10, kat. III:  4,  komisja postanowiła 
przyznać:
KATEGORIA I –  SP do klasy VI
I miejsce – Dominika Owsianka – SP 
Obidza – „Dolina obidzkiego potoku”
II miejsce – Piotr Łażeński – ZSP  

Czarny Potok – „Sanktuarium w Czar-
nym Potoku jesienią”
III miejsce – Mariusz Kołodziej – SP Obi-
dza – „Zjawisko pogodowe w Obidzy”
wyróżnienie:  Szymon Kiklica – ZSG 
w Jazowsku – „Wschód słońca”
KATEGORIA II – gimnazja,  szko-
ły średnie
I miejsce – Klaudia Jawor – ZSG 
w Łącku – „Dunajec okraszony jesie-
nią” i „Łącki folklor”
II miejsce – Łukasz Setlak – ZSEM 
w Nowym Sączu – „Cudne manowce”
III miejsce – nie przyznano

wyróżnienie: Gabriela Matusiewicz – 
ZSG Łącko – „O zmierzchu w Masz-
kowicach” i Katarzyna Kiklica – ZSG 
Jazowsko – „Cuda natury”
KATEGORIA III – dorośli
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – nie przyznano
wyróżnienie: Sabina Groń – Zagorzyn 
– „Pod zimową pierzynką”

Wszystkie prace konkursowe moż-
na obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Łącku. 

Zapraszamy!

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko  9



Promocja książki „Kultura ludowa Górali Sądeckich  
od Kamienicy, Łącka i Jazowska”

700 lat Czarnego Potoku

pod red. Katarzyny Ceklarz i Magdaleny Kroh

W dniu 12 grudnia w Małopol-
skim Centrum Kultury Sokół 
w Nowym Sączu odbyła się 

promocja książki pt. „Kultura ludowa 
Górali Sądeckich od Kamienicy, Łącka 
i Jazowska” pod red. Katarzyny Ceklarz 
i Magdaleny Kroh. Publikacja ta wyda-
na przez Centralny Ośrodek Turystyki 
Górskiej PTTK w Krakowie w ramach 
Biblioteki Górskiej liczy blisko 650 
stron. 

W dwudziestu jeden rozdziałach 
przedstawione zostały najważniejsze 
zagadnienia związane z kulturą, zwy-
czajami, obrzędami, tańcem, muzyką, 
rzemiosłem, architekturą i sztuką tego 
regionu, a nawet demonologią. Tema-

tem zajmowali się wybitni specjaliści 
w swoich dziedzinach. 

Wiele tematów zostało opartych 
o przeprowadzone badania terenowe, 
czyli liczne rozmowy z mieszkańcami 
tego regionu, którzy stanowią skarbni-
cę niezwykle ciekawych informacji.

W promocji tej licznie uczestniczyli 
przedstawiciele dwóch bratnich i sąsia-
dujących ze sobą gmin, czyli Kamienicy 
i Łącka, które w tej publikacji odgrywa-
ją główną rolę.  

Pozostaje życzyć miłej lektury!
Dodać również należy, iż w trakcie 

tego wieczoru miała miejsce również 
promocja pięknego albumu „Nastro-
je Małopolski” (autorzy: Maria Brylak 

– Załuska – etnograf i Piotr Droździk 
– fotograf). Pokazuje on piękno i róż-
norodność etnograficzną tej niezwy-
kle malowniczej części naszego kraju, 
w którą wpisują się również górale 
łąccy, a także wydanej w miniaturowej 
w formie, ale niezwykle wymownej pu-
blikacji, jaką są „Wskazania dla synów 
Podhala” Władysława Orkana, opatrzo-
nej przedmową prof. Bolesława Farona 
(pochodzącego z Czarnego Potoku). 
Obydwie te publikacje zostały wydane 
przez Małopolskie Centrum Kultury 
Sokół, dzięki zaangażowaniu dyrektora 
tej placówki Antoniego Malczaka. 

Te trzy wydawnictwa powinny się 
znaleźć w każdej domowej bibliotece.  

 (b.g.)

W 2017 roku wieś Czarny Po-
tok obchodzić będzie swoje 
700 – lecie. Zasiedlenie te-

renu naszej wsi sięga czasów wcze-
snohistorycznych, o czym świadczą 
wykopaliska archeologiczne. Najstar-
sza wiadomość historyczna o istnieniu 
miejscowości Czarny Potok pochodzi 
z 1317 r. Znajduje się w jednym z do-
kumentów małopolskich, gdzie został 
wymieniony niejaki Paweł „de Carni 
Potok”. Następne wiadomości dotyczą-
ce Czarnego Potoku pochodzą z wyka-
zów świętopietrza z lat 1325 – 1327, co 
świadczy o istnieniu już wtedy parafii 
w Czarnym Potoku. Dzisiaj mamy tu 
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Widok Czarnego Potoku

Wieś Czarny Potok rozciąga się na 
obszarze 400 ha, w malowniczej doli-
nie, nad rwącym potokiem, od którego 
wzięła swoją nazwę. Otaczają ją wznie-
sienia Pogórza Beskidu Wyspowego. 
Sąsiadują z tą okolicą 
odrębne pasma gór-
skie, a mianowicie Be-
skid Sądecki od połu-
dnia, Gorce od zachodu 
i Beskid Wyspowy od 
północy. Sama wieś, 
która należy do Gminy 
Łącko, graniczy z Ol-
szaną z Gminy Pode-
grodzie oraz z Jastrzę-
biem  i  Jadamwolą 

z Gminy Łukowica. Wszystkie te wsie 
tworzą wspólnotę parafialną należącą 
do Parafii Czarnopotockiej. Odległe 
początki naszej wsi, jej długa historia, 
ciekawe położenie geograficzne i admi-
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Sprawozdanie z działalności Związku Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów – Koła Nr 5 w Łącku za 2016 r.

nistracyjne, wpłynęły na niepowtarzal-
ne bogactwo przenikających się tutaj 
tradycji, kultur i dorobku. Obchody 
700-lecia powstania Czarnego Potoku, 
będą wspaniałą okazją do bliższego po-
znania naszej miejscowości, do czego 
serdecznie zapraszamy.

Inicjatorem obchodów 700-lecia 
Czarnego Potoku jest Ksiądz Pro-
boszcz Krzysztof Klimczak. W dniu 
19.11.2016 r. odbyło się zebranie grupy 
inicjatywnej, która podjęła się realiza-
cji tego zadania. Osoby uczestniczące 
w zebraniu utworzyły Komitet Ob-
chodów 700-lecia Wsi Czarny Potok  
w składzie:
1) Halina Setlak – przewodnicząca 

Komitetu, Dyrektor Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w Czarnym Po-
toku,

2) Marek Aleksander – sekretarz Ko-
mitetu, pracownik naukowy PWSZ 
w Nowym Sączu, doktor nauk tech-
nicznych,

3) Adam Tomczyk – skarbnik Komite-
tu, przedsiębiorca,

4) Krzysztof Klimczak – Ks. Proboszcz 
Parafii Czarnopotockiej,

5) Bolesław Faron – profesor, były Mi-
nister Edukacji Narodowej, miesz-
kaniec Krakowa pochodzący z Czar-
nego Potoku,

Komitet Organizacyjny

6) Franciszek Pulit – doktor nauk 
przyrodniczych, mieszkaniec Tar-
nowa pochodzący z Czarnego Poto-
ku,

7) Roman Bodziony – sołtys wsi Czar-
ny Potok,

8) Rafał Pogwizd – prezes OSP w Czar-
nym Potoku,

9) Krzysztof Setlak – członek Rady So-
łeckiej,

10)Tomasz Stachoń – członek Rady So-
łeckiej,

11)Stanisław Hejmej – członek Rady 
Sołeckiej

12)Kazimierz Potoniec – sadownik.

Do komitetu powołane zostaną dal-
sze osoby, które wystąpią z konkretny-
mi inicjatywami.

Jubileuszowe Obchody 700-lecia 
wsi Czarny Potok odbędą się w dniach 
26 – 27 sierpnia 2017 r. Planujemy 
również liczne imprezy, które będą 
organizowane w ciągu całego okresu 
poprzedzającego główne uroczystości. 
Będziemy o nich informowali miesz-
kańców Gminy Łącko, zapraszając do 
wzięcia w nich udziału.

Przewodnicząca Komitetu
Halina Setlak

Emeryci i renciści przywitali Nowy 
Rok 2016 w dniu 28.01.2016 r. 
opłatkiem, na który przybyli za-

proszeni goście: Wójt Gminy Łącko 
Jan Dziedzina, dyrektor Banku Spół-
dzielczego w Łącku Lidia Bober, Prze-
wodniczący Związku Emerytów Renci-
stów Zarządu Powiatowego Stanisław 
Mężyk oraz inni dostojni goście. Opła-
tek rozpoczął ksiądz Prałat Józef Trzó-
pek. Po poświęceniu opłatków i modli-
twie, nastąpiło łamanie się opłatkiem 
i składanie życzeń noworocznych oraz 
śpiewanie kolęd. Po uroczystości opłat-
kowej rozpoczęła się zabawa. W uro-
czystości uczestniczyło 110 osób.

A oto co robiliśmy i gdzie byliśmy 
w trakcie 2016 roku:

21.05.2016 – Pielgrzymka do 
Częstochowy – uczestniczenie w od-
słonięciu cudownego obrazu Matki Bo-
skiej Częstochowskiej oraz Mszy św. Po 
mszy zwiedzanie zabytków. 

 25-26.05.2016 – Wycieczka do 
Sandomierza – zwiedzanie zabytków 
sandomierskich, wyjazd do Skarżyska 
Kamiennej, zwiedzanie Centrum „Ostra 
Brama”  im. Jana Pawła II,  uczestnic-
two we Mszy św., nocleg w Skarżysku, 
a potem wyjazd do Świętego Krzyża.

18.08.2016 – Pielgrzymka do 
Kalwarii Zebrzydowskiej – uczest-

nictwo w dróżkach, udział w pogrzebie 
Matki Bożej oraz Mszy św.

03.09.2016 – Wycieczka 
w Bieszczady – wesoły i rozśpiewa-
ny wyjazd, przy muzyce i dowcipach, 
z biesiadą w Krośnie w kawiarni Kasz-
telan i świętowaniem imienin Stefana 
i Rozalii. 

13.11.2016 – Wycieczka na 
Termy Chochołowskie – emeryci 
i renciści przez pielgrzymki uzdrawiali 
ducha, a potem przyszedł czas na ciało, 
by czuć się jeszcze młodymi i by móc 
pielgrzymować w 2017 r., brać udział 
w wycieczkach i zwiedzać naszą uko-
chaną Ojczyznę. 
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24.11.2016 – Pożegnanie lata – 
zakończenie pielgrzymowania oraz wy-
cieczek, uroczystość odbyła się w Re-
stauracji „Pod Jabłonią” w Łącku ze 
śpiewem i tańcami. 

 09.12.2016 – Ponowny wyjazd 
na Termy Chochołowskie.

Koło nr 5 w Łącku zaprasza wszyst-
kich emerytów, rencistów i inwalidów 
w swoje szeregi, zapisy w każdy czwartek 
w biurze w Łącku od godz.9.00 do 12.30 

– w budynku tzw. Grabcówki (tam gdzie 
kwiaciarnia obok Ośrodka Zdrowia).

Związek oferuje: 
•  legitymację na pociąg na okres 

trzech lat, raz w roku tam i z powro-
tem 37% zniżki

• wycieczki i pielgrzymki
•  wyjazdy na Termy Chochołowskie 

raz w miesiącu
• doradztwo w sprawie turnusów 

14-to dniowych z dopłatą PERON. 
ZAPRASZAMY

W dniach od 12-15.10.2016 Prze-
wodniczący łąckiego Koła Stefan 
Kozik przebywał na szkoleniu zorga-
nizowanym przez Zarząd Główny Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Warszawie, współfi-
nansowany ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. Szkolenie odbyło się w Pa-
łacu w Ciechocinku.

Spotkanie z Mikołajem

Nowinki z Przedszkola Samorządowego w Łącku

Jak tradycja nakazuje, Święty Mi-
kołaj odwiedza na całym świecie 
dzieci, które niecierpliwie czekają 

na Niego z bijącym sercem i wypiekami 
na buźkach. Tak też się stało w Gminie 
Łącko. Św. Mikołaj zapowiedział swoją 
wizytę w Zespole Świetlic Środowisko-
wych w Łącku. Na to spotkanie licznie 
przybyli rodzice i  ich pociechy. Zawitał 
tu również Wójt Gminy Łącko – Pan 
Jan Dziedzina. Mikołaj przywiózł ze 
sobą worki pełne słodkości – prawie 
300 paczek. 

Dla uatrakcyjnienia tej uroczystości 
wystąpili artyści Teatru Nowego z No-
wego Sącza z okolicznościowym miko-
łajkowym programem. Występ bardzo 
się podobał i został nagrodzony grom-
kimi brawami.

Wszyscy obdarowani bardzo dzię-
kują Mikołajowi za prezenty i zapra-
szają go za rok.

Urszula Ciesielka 

Nowy rok szkolny w Samorządowym Przedszkolu w Łącku zaczął się bardzo ciekawie.

Już we wrześniu dzieci wzięły 
udział w rodzinnym konkursie 
plastycznym zorganizowanym 

przez Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Wraz z rodzica-
mi przygotowały bardzo interesujące 
prace na temat tego, jak zmieniała się 
wieś w ciągu ostatnich lat. Nie zabra-

kło na nich oczywiście łąckich sadów 
i nowoczesnych maszyn rolniczych. 
Uroczyste zakończenie konkursu 
odbyło się z udziałem Pana Wójta 
Gminy Łącko Jana Dziedziny, Pana 
Dyrektora MOR ARiMR Adama Ślu-
sarczyka, Pana Kierownika Nowosą-
deckiego BP Romana Potońca oraz 

Pani Barbary Barwacz Kierownika od 
Spraw Promocji OR ARiMR. Dzieci 
otrzymały mnóstwo zabawek i ksią-
żek.

W październiku gościliśmy poli-
cjantów z Komendy Policji w Starym 
Sączu. Panowie opowiedzieli nam, jak 
wygląda praca policjanta oraz uwrażli-
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JESTEM MAŁY – WIEM WIĘCEJ
W dniu 22 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej w Łącku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu 
„ Jestem mały – wiem więcej”.  Organizatorem projektu był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej  woj. małopolskiego.

wili na niebezpieczne sytuacje mogące 
zagrażać zdrowiu i życiu. Przedszkolaki 
zobaczyły także, jak wygląda samochód 
policyjny. To było bardzo pouczające 
spotkanie.

W listopadzie odbyła się bar-
dzo ważna uroczystość: Pasowanie 
na Przedszkolaka. Najpierw rodzice 
z dumą obserwowali, jak ich dzieci 
pięknie recytują wierszyki i śpiewają 
wesołe piosenki. Następnie przedszko-
laki złożyły uroczyste pasowanie:

Ja przedszkolak dzielny
Będę zawsze uśmiechnięty
Będę słuchał swojej pani
I zjadał całe śniadanie
Będę grzecznie się bawił
I pilnie się uczył
Żebym mamy i taty
Nigdy nie zasmucił.

 
Na koniec nowo przyjęte dzie-

ci otrzymały okazjonalne pamiątki, 
a wszyscy słodkie łakocie. To był dzień 
pełen wrażeń.

Zaś 6 grudnia przedszkolaki spotka-
ły gościa, na którego czekały przez cały 
rok. Oczywiście chodzi o św. Mikołaja. 
Już od dawna starały się byś grzeczne 
i dzielne, więc zasłużyły na prezenty. 
W Teatrze Nowym w Nowym Sączu 
obejrzały przedstawienie  „Jak Miko-
łajek szukał św. Mikołaja”, a potem 
odebrały podarunki od  prawdziwego 
Mikołaja. Radości było co niemiara.

M. S.

W projekcie udział wzięło 24 
uczniów klas trzecich uczęsz-
czających do świetlicy szkol-

nej- dziewięć dziewczynek i piętnastu 
chłopców pod opieką wychowawcy 
Jana Mrówki.

Celem udziału w projekcie było 
podniesienie wiedzy i umiejętności 
najmłodszych uczniów z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy, reagowania 
w sytuacjach zagrażających życiu i zdro-
wiu, a także zapoznanie się ze sprzę-
tem przeciwpożarowym. Na zajęciach 
praktycznych „mali strażacy” uczyli się 
oceniać stan poszkodowanego oraz na 
fantomach ćwiczyli resuscytację krąże-
niowo – oddechową. Uczyli się zasad 
powiadamiania o zdarzeniach straż 
pożarną oraz inne służby ratownicze. 
W ramach zajęć uczniowie  zapoznali 
się z wyposażeniem miejscowej jednost-
ki OSP, a także byli w na wycieczce w  
Komendzie Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Nowym Sączu, w której 
zwiedzili Stanowisko Kierowania Ko-
mendanta Miejskiego. W sali edukacyj-
nej „OGNIK”  mieli zajęcia teoretyczne 
z wykorzystaniem prezentacji multime-
dialnych, jak również praktyczną lekcję 
zachowania się podczas ewakuacji z po-
mieszczeń zadymionych w czasie poża-
ru. Dodatkowym elementem szkolenia 
była musztra strażacka. „Mali strażacy” 
przed rozpoczęciem projektu otrzymali 
w prezencie mundurki, które służyły im 
podczas zajęć.

W czasie uroczystego podsumowa-
nia uczniowie zaprezentowali przed-
stawienie o tematyce strażackiej oraz 
wykonali pokazową musztrę. Następ-
nie wszyscy zgromadzeni mogli zoba-
czyć relację filmową z realizacji projek-
tu. Po występie widownia nagrodziła 
uczniów  gromkimi brawami. Za udział 
w projekcie otrzymali oni certyfikaty 
oraz pamiątkowe maskotki.

W spotkaniu podsumowującym pro-
jekt, oprócz uczniów, rodziców i nauczy-
cieli uczestniczyli również zaproszeni 
goście, których powitała Dyrektor Szko-
ły Barbara Stolarska. Zaszczycili swoją 
obecnością: Edward Siarka – Poseł  na 
Sejm, Prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku  Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP  woj. małopolskiego, 
Krystyna Brzyk – Główna Księgowa Za-
rządu Wykonawczego Oddziału Woje-
wódzkiego Związku  Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP  woj. Małopolskiego, 
Łukasz Łach – Koordynator Wojewódz-
ki  projektu „ Jestem mały – wiem wię-

cej”, Antoni Bienias – Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku  Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Nowym 
Sączu, st. bryg. Janusz Basiaga – Ko-
mendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej  w Nowym Sączu, Roman Po-
toniec – Radny Powiatu Nowosądeckie-
go, Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko, 
Bernadetta Wąchała- Gawełek- Prze-
wodnicząca Rady Gminy Łącko, Lucyna 
Citak – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno 
– Administracyjnego  Placówek Oświa-
towych w Łącku, Józef Strączek – Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury, Ma-
riusz Piwowar – Komendant  Gminny 
OSP, Antoni Baran – Wiceprezes  ZOG 
ZOSP RP , Andrzej Rozmus – Wicepre-
zes ZOG ZOSP RP, Tomasza Pasiud – 
Naczelnik OSP w Łącku, Radni Gminy 
Łącko: Teresa Janczura, Elżbieta Ma-
jerska, Edward Jurkowski, prowadzący 
zajęcia w ramach projektu: st. kapitan 
Konrad Gurgul i mł. aspirant Wiesław 
Poparda.

Jan Mrówka
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Międzynarodowy 
Miesiąc  
Bibliotek  
Szkolnych

„Śniadanie daje moc”  w Szkole Podstawowej w Maszkowicach

Międzynarodowy Miesiąc Bi-
bliotek Szkolnych, to święto 
które zostało ustanowione 

w 1999 r. przez Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Bibliotekarstwa Szkolne-
go, którego celem jest przede wszystkim 
rozwój bibliotek szkolnych we wszyst-
kich krajach. Do 2007 roku święto było 
obchodzone corocznie w czwarty po-
niedziałek października a od roku 2008 
przedłużono je na cały miesiąc. Świętu 
towarzyszy zawsze hasło przewodnie. 
Tegoroczne hasło brzmi: Książka to 
dopiero początek… Zeszłoroczne świę-
to obfitowało w liczne konkursy, wy-

stawki i akcje czytelnicze i dostarczyło 
nam wielu cennych obserwacji i infor-
macji o naszych czytelnikach. W naszej 
bibliotece szkolnej już po raz drugi 
zorganizowaliśmy atrakcje związane 
z obchodami tego wydarzenia. 25 paź-
dziernika nasza szkoła stała się „krainą 
bajek”, a uczniowie zamienili się w baj-
kowych bohaterów. Po korytarzach 
dumnie przechadzały się księżniczki, 
spacerowały wróżki i Czerwony Kap-
turek. Zaszczycili nas swoją obecno-
ścią wójt gminy Łącko – Jan Dziedzina 
i przewodnicząca rady gminy Łącko – 
Bernadetta Wąchała – Gawełek, którzy 

wspólnie z nauczycielami szkoły: Ce-
cylią Zbozień i Beatą Wąchałą czytali 
dzieciom książki. W bibliotece szkol-
nej do końca miesiąca można obejrzeć 
wystawę starych wolumenów, która 
u starszego pokolenia wyzwala wspo-
mnienia z lat szkolnych i wziąć udział 
w konkursie plastycznym pt. „Mój ulu-
biony bohater książkowy”. Trwają tak-
że wybory na „książkę roku”. Można 
również poszerzyć ilość książek w bi-
bliotece i podarować jakąś ciekawą pu-
blikację od siebie. Wszystkim dziękuje-
my za zaangażowanie i zapraszamy do 
korzystania z naszego księgozbioru.

Beata Wąchała

Zachęceni otrzymanym certyfikatem o propagowaniu zdrowego odżywiania i stylu życia już od najmłod-
szych lat Szkoła Podstawowa w Maszkowicach po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego programu pod 
tą nazwą.

Głównym koordynatorem tego 
wspaniałego przedsięwzięcia jest pani 
Barbara Wąchała.

Zachęciła wychowawców klas O-III 
aby i w tym roku przygotować wspól-
ny posiłek, przeprowadzić pogadanki, 
zrobić prace plastyczne na temat „Jedz 
smacznie i zdrowo”.

Główne cele tego programu to:
-  zapoznanie dzieci z podstawowymi 

zasadami zbilansowanej diety
-  zainteresowanie dzieci jedzeniem 

owoców i warzyw 
-  uświadomienie najmłodszym wpły-

wu żywienia na organizm
-  przedstawienie piramidy żywienio-

wej

-  uświadomienie konieczności uroz-
maicania jadłospisów

-  uświadomienie niekorzystnych 
efektów spożywania słodyczy i żyw-
ności typu fast-food

-  znaczenie wody jako najlepszego 
napoju dla organizmu
Poszczególne klasy wraz z wycho-

wawcami przygotowały następujące 
posiłki, przekąski,  czy desery:

Klasa Oa – „Owocowe szaszłyki” 
opiekun p. Barbara Drabik i Joanna 
Koza.(1)

Klasa Ob – „Kolorowe kanapki z wa-
rzyw” opiekun p. Barbara Wąchała.(2)

Klasa I – „Owocowe sałatki z jogur-
tem naturalnym” opiekun p. Kazimiera 

Faron-Majkrzak i Helena Sobczak.(3)
Klasa II – „Pasty kanapkowe” opie-

kun p.  Agata Gromala i Ewelina Żyła.(4)
Klasa III – „Owocowe koktajle i jo-

gurty” opiekun p. Barbara Świechow-
ska i Halina Kozik.(5)

Takie oswajanie dzieci od najmłod-
szych lat z tematem prawidłowego 
żywienia to działanie długofalowe ale 
jednocześnie bardzo potrzebne. Te-
goroczne zajęcia i wspólny posiłek to 
wspaniała okazja nie tylko do nauki, 
ale też zabawy. W tej edycji programu 
dzieci klas O-III bawiły się smacznie 
,zdrowo, kolorowo. Życzymy wszyst-
kim „Smacznego”.

Opr. K. Faron-Majkrzak
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III Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko

Uczymy się zdrowo odżywiać
Dnia 9 XI 2016 r. w SP w Obidzy odbyła się prelekcja 
o zdrowym odżywianiu.  Zajęcia z uczniami wszyst-
kich klas przeprowadziły nauczycielki Zespołu Szkół 
im. św. Kingi w Łącku - p. mgr Michalina Grońska-
-Owsianka i p. mgr Michalina Lizoń wraz ze swoimi 
uczennicami.

Już po raz trzeci w naszej szkole 2 grudnia odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko „Gmina 
Łącko – poznajmy ją bliżej” dla uczniów klas IV – VI. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele niemal 
wszystkich szkół Gminy Łącko. Organizatorami konkursu były p. Beata Wąchała i p. Cecylia Zbozień. Pa-
tronat nad konkursem objął Wójt Gminy – Jan Dziedzina.

Celem konkursu była popularyzacja 
wiedzy o gminie, w której miesz-
kamy, ukazanie elementów i cech 

środowiska lokalnego, poznanie histo-
rii i miejsc związanych z historią gmi-
ny, poznanie tradycji poszczególnych 
sołectw, poznanie sylwetek ciekawych 
ludzi związanych z życiem gminy oraz 
umiejętność określenia położenia gmi-
ny na tle kraju, województwa i powiatu. 

Komisja konkursowa w składzie: 
B. Wąchała-Gawełek, E. Majerska i B. 
Wąchała, po dokonaniu analizy i po-
prawy testów wyłoniła najlepszych 

uczestników. W czołówce znalazły się 
następujące osoby:
– miejsce I – Tomasz Duda ZSP Czar-

ny Potok
– miejsce II – Jakub Wąchała SP 

Kicznia
– miejsce III – Emilia Owsianka ZSP 

Kadcza
Wszyscy zawodnicy otrzymali na-

grody ufundowane przez Wójta Gminy 
Łącko – p. Jana Dziedzinę, Przewod-
niczącą Rady Gminy Łącko – p. Berna-
dettę Wąchałę - Gawełek, Radną Gminy 
Łącko – p. Elżbietę Majerską, Szkołę 

Podstawową w Maszkowicach, Gminny 
Ośrodek Kultury – p. Józefa Strączka, 
Zespół Świetlic Środowiskowych w Łąc-
ku i państwa Agnieszkę i Tomasza Ci-
sków oraz pamiątkowe dyplomy. 

Należy dodać, że poziom był bardzo 
wyrównany i zwycięzców dzieliła nie-
wielka różnica punktów od pozostałych 
uczestników. 

Wszystkim biorącym udział w kon-
kursie gratulujemy bardzo dużej wie-
dzy o naszej Gminie i życzymy kolej-
nych sukcesów. Mamy nadzieję, że 
spotkamy się znów za rok.

Beata Wąchała, zdj.  T. Demski

Prelekcja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. Uczniowie 
oprócz poznawania zasad zdro-

wego odżywiania, mieli okazję skoszto-
wać zdrowych przekąsek przygotowa-
nych przez osoby prowadzące. 

Pozostaje nam mieć nadzieję, że 
uczniowie wcielą poznane zasady w ży-
cie i rzadziej będą sięgać po chipsy, ba-
tony i słodzone napoje.

 Paniom – p. Michalinie Grońskiej-
-Owsiance i p. Michalinie Lizoń oraz 
uczennicom Zespołu Szkół im. św. Kin-
gi w Łącku serdecznie dziękujemy za 
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć 
w naszej szkole.
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XVII ZLOT TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY
„MŁODZIEŻ Z CHRYSTUSEM W III TYSIĄCLECIU”

Lekcja z rodzicami – razem robimy ozdoby świąteczne

18.10.2016 r. w Jazowsku odbył się XVII Zlot Turystyczno- Krajoznawczy „Młodzież z Chrystusem w III Tysiąc-
leciu”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy. 

Dnia 29 listopada 2016 roku w klasie II, w Szkole Podstawowej w Kiczni odbyły się nietypowe lek-
cje. Na zajęcia plastyczno- techniczne zostali zaproszeni rodzice uczniów. 

W zlocie udział wzięło 100 
uczestników z 8 szkół pod-
stawowych i 2 gimnazjów, 

którzy wraz z opiekunami dotarli do 
Kościoła p.w. Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny w Jazowsku, gdzie 
o godzinie 11.00 odmówiono modli-
twę różańcową prowadzony przez ks. 
Krzysztofa Ceglarza.

Po zakończonej modlitwie drużyny 
zlotowe udały się do budynku wielo-
funkcyjnego w Jazowsku, gdzie mogły 
zjeść ciepły posiłek. Następnie zostały 

zaprezentowane skecze, dowcipy oraz 
piosenki turystyczne.

Na koniec każda grupa zlotowa 
otrzymała pamiątkowy dyplom oraz 
tradycyjnie odśpiewano ulubioną pio-
senkę św. Jana Pawła II- „Barkę”.

Organizatorzy (Dyrektor SP w Kad-
czy Stanisław Szwarkowski, ks. Krzysz-
tof Ceglarz oraz nauczycielka Paulina 
Klimek) składają serdeczne podzięko-
wania Przewodniczącej Rady Gminy 
w Łącku, ks. Proboszczom z Jazowska 
i Obidzy oraz wszystkim opiekunom 

i uczestnikom za przybycie i czynny 
udział w Zlocie.

Podziękowania składają również 
Przewodniczącej Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Łącku oraz Radzie Rodziców przy ZSP 
w Kadczy za wsparcie finansowe, które 
umożliwiło zabezpieczenie gorącego po-
siłku dla uczestników XVII Zlotu.

Łącznie w Zlocie wzięło udział 113 
uczestników (100 uczniów i 13 opie-
kunów).

„Świąteczne warsztaty” – bo 
tak nazwano te lekcje- mia-
ły na celu pokazanie małym 

dzieciom, że wspólna praca daje wiele 
radości. Mamy, które brały udział w za-
jęciach z wielką cierpliwością pokazy-
wały maluchom jak należy wykonywać 
ozdoby, wykazując przy tym wiele po-
mysłowości i kreatywności. 

Dzięki wspólnej pracy dzieci, rodzi-

ców a także pani dyrektor, którą dzieci 
zaangażowały do wspólnej pracy, po-
wstały piękne kolorowe łańcuchy, ser-
duszka, bombki, gwiazdki, mikołaje. 
Wykonanymi ozdobami przystrojono 
klasową choinkę i salę lekcyjną, która 
przez to stała się piękniejsza i świą-
teczna. Niektóre ozdoby przekazano 
na kiermasz świąteczny organizowany 
przez Samorząd Uczniowski. 

Na koniec zajęć dzieci przypomnia-
ły tradycje świąteczne, jakie są kulty-
wowane w ich domach, a potem razem 
z rodzicami zaśpiewały piękną pasto-
rałkę „ Jam jest dudka”. Myślę, że dzień 
upłynął pod znakiem pozytywnych 
emocji i dał wiele zadowolenia zarówno 
dzieciom jak i rodzicom.

Wychowawczyni klasy II
Jadwiga Dybiec
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Mikołajki w Szkole Podstawowej w Zabrzeży

WIADOMOŚCI Z ZARZECZA

Już po raz 27 w Szkole Podstawowej w Zabrzeży w szczególny  sposób celebrowany jest dzień Świę-
tego Mikołaja. W dniu tym obchodzone jest święto szkoły, podczas którego zorganizowane jest 
wiele atrakcji dla dzieci, a najważniejszą z nich jest spotkanie ze Św. Mikołajem.

Uroczystość rozpoczęła się od 
„Wielkiej Loterii Fantowej”, 
w której każdy los wygrywał. 

Głównymi nagrodami były piłki do gier 
zespołowych, rakietki do tenisa stoło-
wego czy latarka z funkcją radia.

Kolejnym punktem programu 
było przygotowane przez katechetkę  
wraz z grupą misyjną przedstawienie 
„Zima”. Również dzieci z grupy „0” 

wraz z panią wychowawczynią zapre-
zentowały wiersze i piosenki w krótkiej 
inscenizacji skierowanej do tak długo 
oczekiwanego gościa.

Podczas gdy staruszek obdarowy-
wał młodsze dzieci podarkami, ucznio-
wie klas starszych pod opieką swoich 
wychowawców przystąpili do konkur-
sów, takich jak: „Podróże po Polsce”, 
„Gra o milion”, „Mam talent”, konkurs 

plastyczny – „Narysuj Mikołaja z zam-
kniętymi oczami”, konkurs gwarowy, 
quiz z języka angielskiego. Święty Mi-
kołaj nie zapomniał oczywiście o star-
szych dzieciach i im również wręczył 
upominki. 

Dzień 6 grudnia minął w atmosfe-
rze radości i życzliwości. Dziękujemy 
za prezenty! Do zobaczenia za rok!

Marta Wingralek

JESIENNE MUZYKOWANIE
26 października po raz pierwszy w historii naszej szkoły 

odbył się muzyczno -słowny spektakl pt: „Jesienne muzyko-
wanie”, przygotowany przez oddział przedszkolny pod kierow-
nictwem wychowawcy – Pani Małgorzaty Rozmus. Podczas 
występu dzieci zaprezentowały piękne wiersze o tematyce 
jesiennej na przemian przeplatane piosenkami. Nie zabrakło 
również barwnych układów tanecznych, gry na instrumentach 
perkusyjnych. Całość przedstawienia uwieńczyli swoją obec-
nością zaproszeni rodzice dzieci, przez co uśmiechy ani na 
chwilę nie znikały z twarzy małych artystów oraz widowni.

WIECZORNICA LISTOPADOWA
4 listopada 2016 r. uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawo-

wej w Zarzeczu pod opieką pani Katarzyny Lei-Pietruchy przy-
gotowali wieczornicę listopadową, aby uczcić pamięć wszyst-
kich zmarłych. W tym roku, już po raz trzeci z kolei wystawili 
ją w kościele parafialnym w Zabrzeży.  Odbyła się ona pod na-
zwą „Żyjmy z nadzieją”. Uczniowie zaprezentowali wiersze 
znanych polskich poetów nawiązujące swą treścią do przemi-
jania czasu, ludzi, opuszczenia, samotności, patriotyzmu. Ich 
recytacja wywołała nastrój zadumy. Utwory i sytuacja liryczna 
nawiązywały swą treścią do nadziei na lepsze życie i zbawie-
nie. Dekoracja nawiązywała do dróżek cmentarnych, lampiony 
i znicze podkreślały ważność miejsca i panujący spokój. Pio-
senki dobrano tak, aby słuchacze mogli zamyślić się nad swym 
życiem, dokonać refleksji. Na zakończenie została odczytana 
litania dla nieobecnych i wspólna modlitwa. 
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ŚNIADANIE DAJE MOC
Dnia 8 listopada 2016 r. po raz kolejny w naszej szkole od-

była się akcja „Śniadanie daje moc”. Przypomniane zostały za-
sady zdrowego odżywiania, w tym wartości owoców i warzyw. 
Podkreślono niezwykle ważną rolę śniadania. Dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III przynieśli zdrowe 
produkty, z których własnoręcznie przygotowali przepyszne 
kanapeczki. Nie zabrakło pomidorków, ogórków, rzodkiewek, 
sałaty, różnego rodzaju owoców i jogurtów. W odpowiednich 
strojach, młodzi kucharze, bacznie czuwali nad rówieśnikami, 
aby powstające kanapeczki były bardzo zdrowe. 

Śniadanko wszystkim bardzo smakowało…

NOCNY BIEG MIKOŁAJKOWY
W dniach 02-03 grudnia 2016 r. odbył się XVI Powiatowy 

Nocny Bieg Mikołajkowy w Olszanie, uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Zarzeczu wzięli w nim udział już po raz czwarty. 

Organizatorami byli: Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty 
oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM”, którego prezesem 
jest pani Marzena Pietruszka oraz Centrum Kulturalno Spor-
towo Rekreacyjne w Olszanie- kierownik Agata Zarabska. Nasi 
uczniowie z klas IV - VI oraz nasi absolwenci, obecnie ucznio-
wie I i II klasy Gimnazjum w Łącku podzielili się na dziesięcio-
osobowe grupy i punktualnie o 18. 00 miało miejsce przywita-
nie uczestników i pierwsze spotkanie z Mikołajem zakończone 
fajerwerkami. Następnie wszyscy udali się na mszę świętą od-
prawioną przez ks. Krzysztofa Klimczaka proboszcza z Czarne-
go Potoka w asyście rezydenta ks. Józefa Słowika.

Po mszy nasze grupy „Zarzeczaki” i „Zarzeczątka” wraz z opiekunami wyruszyły z mapami w poszukiwaniu Mikołaja na 
trasę 2 km. Miały do pokonania 10 punktów patrolowych: rozwiązywali zagadki, quizy, śpiewali piosenki, odpowiadali na 
pytania zdobywając punkty. Po powrocie do szkoły czekał na nas gorący posiłek oraz szereg atrakcji: konkursy z nagrodami, 
wspaniała dyskoteka prowadzona przez Didżeja Miłosza, na której bawiliśmy się doskonale, dla chętnych malowanie twarzy 
i włosów. Nasza grupa „Zarzeczaki” zdobyła w tym roku srebrne medale. Cały czas mogliśmy korzystać z ciepłych posiłków 
takich jak; zupa pomidorowa z makaronem, kotlet +ziemniaki+ surówka, bigos, strogonow, kanapki z wędliną, nutellą, gofry 
z bitą śmietaną , tort, ciasto, owoce, napoje. Ok 2.30 udaliśmy się do sali na wypoczynek, który przerwał pojawienie się Mi-
kołaja. Rozdał on wspaniałe paczki. Ta impreza dostarczyła niezapomnianych wrażeń zarówno uczniom jak i nauczycielom.

Drodzy Czytelnicy! 

W cyklu „Szkoła wokół nas” publikujemy artykuły autorstwa nauczycieli 
i młodzieży Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku. Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią w obecnym numerze prezentujemy wywiad z naszym no-

wym dyrektorem panem Wiesławem Prostko. Informujemy również o paździer-
nikowych wycieczkach, akademii z okazji Święta Niepodległości, kolejnej akcji 
krwiodawstwa i ciekawym konkursie gastronomicznym – „Dzikie smaki Sądec-
czyzny”. Życzymy miłej lektury. 

„Cenię to, że przy was człowiek nigdy się nie nudzi…”
Wywiad z Panem dyrektorem Wiesławem Prostko

– Zacznijmy od bardzo ogól-
nego pytania. Co planuje Pan 
zmienić w naszej szkole?

– Przede wszystkim uważam, że ta 
szkoła pod wieloma względami funk-
cjonuje bardzo dobrze. Mam tu na my-
śli pracę nauczycieli, zaangażowanie 
uczniów… Mnie pozostaje tylko i  wy-
łącznie dawać większe pole do działa-

nia, mniej się wtrącać albo w ogóle się 
nie wtrącać i niech to „hula”, bo myślę, 
że to działa dobrze. Co chciałbym zmie-
nić? Chciałbym jeszcze bardziej wcią-
gnąć do współpracy rodziców, którzy 
są zwykle niechętni do tego, żeby wejść 
w życie szkoły i chciałbym jeszcze, żeby 
uczniowie bardziej poczuli, że są u sie-
bie w domu i że naprawdę mogą coś 

w tej szkole zmieniać. Jeśli choć tyle by 
mi się udało, to byłbym szczęśliwy.

– Czy może Pan podsumować 
pierwsze miesiące swojej pracy 
na stanowisku dyrektora?

– Były bardzo trudne, właściwie 
są ciągle bardzo trudne. Jest to praca 
bardzo wymagająca, pochłania mnie, 
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mój czas. Jej zdecydowaną większość 
stanowią prace biurowe, a nie to, co 
chciałbym robić najbardziej, czyli kon-
takt ludźmi. Dużo czasu spędzam nad 
rzeczami, którymi przez wiele lat się nie 
zajmowałem. Po prostu w działaniach 
dyrektora  więcej jest administrowania 
niż kontaktu z uczniami. Spotykamy 
się raptem na kilku lekcjach. Tak to 
wygląda…

– Czy jakieś obowiązki zwią-
zane z funkcją dyrektora dały się 
już Panu we znaki? Czy jest jesz-
cze coś oprócz tej „papierkowej 
roboty”?

– Czasami trudno jest rozstrzy-
gnąć, rozwiązać problemy, z którymi 
przychodzą uczniowie albo nauczyciele 
w kontekście uczniów. Jest to dla mnie 
trudna działka, chociaż staram się tu 
być jednoznaczny. Chciałbym, żeby 
każdy uczeń, który do mnie przychodzi, 
miał świadomość, że przychodzi po to, 
żeby być u siebie, ale z drugiej strony 
jego wolność jest ograniczona poprzez 
wolność innych. Czasami jestem w dość 
trudnej sytuacji, kiedy muszę prawie 
dorosłemu człowiekowi wyjaśniać, że 
pewnych rzeczy się po prostu nie robi. 
Nie chodzi o to, że nie wolno robić, tylko 
się nie robi, że na przykład do starszych 
ludzi odnosi się z szacunkiem... W tych 
sprawach jestem i na pewno będę zde-
cydowany, natomiast rzeczywiście są 
one trudne. Zresztą, sprawy związane 
z ludźmi w ogóle nie są łatwe. Każdy 
człowiek chce być szanowany, ma po-
czucie własnej godności, ale czasami 
zapomina, że gdzieś przekracza linię, 
której przekraczać nie wolno.

– Co spowodowało, że zdecy-
dował się Pan kandydować na to 
stanowisko?

– Ja zdecydowałem się już 5 lat 
wcześniej, ale ze względów formalnych 
moja kandydatura nie mogła być roz-
patrywana. I kiedy mijała kadencja 
pana dyrektora Bigosa, naturalnym 
było, że pojawiły się rozważania, czy 
kandydować czy nie. W związku z tym, 
że miałem pewną własną wizję pracy 
szkoły, która była chyba troszkę od-
mienna, powiedziałem sobie, że warto 
spróbować. Ponieważ popierała mnie 
znaczna części grona nauczycielskiego, 
to podjąłem taką decyzję. Powiem, że 
jej nie żałuję, chociaż – jak już wcze-
śniej wspomniałem – praca nie jest 
łatwa.

– A co ceni Pan w uczniach?
– Cenię to, że przy was człowiek 

nigdy się nie nudzi. Wy potraficie za-
skoczyć mnie takimi sprawami, które 
po prostu do głowy by mi nie przyszły, 

w ogóle dorosłym by już nie przyszły do 
głowy. Podzielę się prostym przykła-
dem; może nie dotyczy on bezpośrednio 
uczniów naszej szkoły, ale młodzieży 
w ogóle. Moje pokolenie  było wycho-
wywane w czasach, kiedy o żołnierzach 
wyklętych właściwie się milczało. Ja 
przyznam szczerze – ze wstydem – że 
ta część historii Polski była dla mnie 
prawie nie znana przez bardzo długi 
czas. Zresztą później, kiedy już nawet 
była znana, moje pokolenie – jakoś nie 
zdając sobie z tego sprawy – nie  miało 
odwagi  zawalczyć o honor tych ludzi. 
I kto to zrobił? No wyście to zrobili, 
to zrobili młodzi ludzie, którzy, że tak 
powiem, postawili sprawę na nogach, 
a nie na głowie(!) Chcę powiedzieć, że 
są takie sytuacje, w których młodzi, 
uczniowie, każdy z was, nam dorosłym 
– nauczycielom, ale także innym lu-
dziom, nagle uświadamiają, że istnieją 
proste zasady, bo wy wyznajecie proste 
zasady: „tak”– „nie”, „dobro”-„zło”. 
My wchodzimy już w te odcienie szaro-
ści: „ale”, „jednak”, itd. Natomiast my-
ślę, że dobrze jest, aby każdy dorosły 
człowiek, każdy nauczyciel, uświado-
mił sobie, że zanim wejdzie w te odcie-
nie szarości, to najpierw musi bardzo 
wyraźnie powiedzieć: „tak” jest „tak”, 
a „nie” jest „nie”. Właśnie to w was, 
uczniach, cenię najbardziej. To, że je-
steście bezkompromisowi, czasami 
buntowniczy, ale któż z nas nie był? To 
jest w was piękne.

– Czy jest Pan usatysfakcjono-
wany osiągnięciami i wynikami 
w nauce naszych uczniów?

– Czy ja jestem usatysfakcjonowa-
ny? Ja bym odwrócił pytanie, a właści-
wie całą sytuację. Bardzo bym chciał, 
żeby to uczniowie byli zadowoleni ze 
swoich osiągnięć. Oczywiście, satysfak-
cja nauczyciela jest ważna, natomiast 
ona jest wtórna, ona naprawdę nie jest 

najważniejsza. Przede wszystkim liczy 
się to, jak wy oceniacie swoje postępy 
i wyniki w nauce. Gdybym miał rze-
czywiście mówić o swoich odczuciach, 
to zauważam, że kiedy porównujemy 
pokolenia, czyli uczniów sprzed na 
przykład dziesięciu czy piętnastu lat, 
to obecnie chyba bardziej dominuje 
grupa młodych ludzi, którzy mniej ce-
nią naukę. Uważają ją za sprawę mniej 
istotną w życiu. Mnie jako nauczyciela 
to oczywiście smuci, wolałbym, żeby 
było inaczej, natomiast z drugiej stro-
ny to jest wasze życie, to wy je sobie 
kształtujecie… Boję się tylko, że w któ-
rymś momencie trzeba będzie robić 
drugą rundę, nawracać i robić rzeczy, 
które trzeba było wykonać wcześniej. 
Trudno mi odpowiedzieć na to pyta-
nie, czy ja jestem usatysfakcjonowany 
– chyba nie do końca.

– Czy jest Pan zadowolony 
z atmosfery panującej w naszej 
szkole?

– Tak, ja bardzo lubię atmosferę 
w tej szkole. Po pierwsze bardzo lubię 
naszych uczniów. Nawet ci trudniejsi 
– jeśli  chodzi o zachowanie – zasadni-
czo bardzo rzadko przekraczają granicę 
chamstwa, czego ja osobiście nie tole-
ruję. Owszem, zdarzają się zachowania 
dziwne, trudne, mało przyjemne, ale 
te granice, których nie dopuszczamy, 
raczej nie są przekraczane. Natomiast 
jest tu cała masa ludzi „pozytywnie za-
kręconych” i fajnych, którzy potrafią 
człowieka także nakręcić. Podobnie 
jest z gronem nauczycielskim. Mam 
w tej szkole bardzo wielu serdecznych 
przyjaciół, z którymi pracuję od lat, ale 
także tych, z którymi pracuję od nie-
dawna, a którzy są naprawdę niezwy-
kle pozytywnymi ludźmi. Podsumowu-
jąc, bardzo sobie cenię atmosferę w tej 
szkole i nie wiem, czy zamieniłbym ją 
na jakąkolwiek inną.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko  19



– Jakie rady dałby Pan 
uczniom klas pierwszych i tego-
rocznym maturzystom?

– Uczniom klas pierwszych przede 
wszystkim powiedziałbym, żeby się nie 
przerażali pierwszymi niepowodzenia-
mi, bo przeskok z gimnazjum do szko-
ły ponadgimnazjalnej jest naprawdę 
trudny i czasami boli. Niekiedy jest 
to spadek z ocen bardzo dobrych na 
dobre albo dostateczne – na  począt-
ku przynajmniej – a czasami jeszcze 
niżej, z dobrych czy dostatecznych na 
niedostateczne. Na pewno pierwsze 
wrażenie jest wtedy takie: „Boże, co ja 
tutaj robię i po co ja wlazłem w taką sy-
tuację?”. Trzeba to przetrzymać, prze-
myśleć, dlaczego tak się dzieje. Często 
dlatego, że mamy zaległości dotyczące  
materiału albo po prostu nie potrafi-
my się uczyć. Co mogę poradzić? Po 
pierwsze – nie  bójcie się, a po drugie 
– zacznijcie   jak najszybciej trakto-
wać tę szkołę jako swoją. To jest wasza 
szkoła, w której, zanim się obejrzycie, 
wy przejmiecie rządy. Jeśli natomiast 
chodzi o maturzystów, to są oni już na 
tym etapie, że właściwie żadna rada im 
nie pomoże. Mogę powiedzieć tylko 
tyle; trzymam za was kciuki, życzę wam 
jak najlepiej, wykorzystajcie czas, który 
wam pozostał, najlepiej jak umiecie.

– Czy mógłby Pan opowiedzieć 
coś o swoich zainteresowaniach? 
Chcemy Pana bliżej poznać.

– Ja myślę, że wielu z was mnie 
bardzo dobrze zna, bo mam mnóstwo 
znajomych na Facebooku, którzy są 
uczniami mojej szkoły. Mam bardzo 
wiele różnych zainteresowań, od ta-
kich, które chyba młodych ludzi tak so-
bie pociągają, jak na przykład polityka. 
Jestem fanem jednego polityka, ale nie 

będę wymieniał nazwiska, żeby nie ro-
bić agitacji. Bardzo ważna jest dla mnie 
troska o życie rodzinne i o dobro zwią-
zane z ochroną życia dzieci nienarodzo-
nych. Powiem tutaj całkiem szczerze 
i otwarcie; dla mnie to, że społeczeń-
stwo dzisiejszych czasów pozwala na 
mordowanie ludzi, jest totalną hańbą 
i marzę o tym, żebyście wy to zmienili, 
bo naszemu pokoleniu już chyba się to 
nie uda, ale wasze  może to zrobić.

Bardzo kocham sport, mimo że 
już nie uprawiam, właściwie nigdy nie 
uprawiałem, ale bardzo lubię sport, 
szczególnie piłkę nożną. A razem z cór-
ką – chociaż ona  jest w Poznaniu, 
a ja w Łącku – oglądamy każdy mecz 
Borussi Dortmund. Jestem wiernym 
kibicem Borussi, bo jest to klub, który 
tak naprawdę zakładali Polacy. Histo-
ria jest przeciekawa, ale to już na inny 
czas.

Na koniec zapytam o to, kto 
jest dla Pana autorytetem. Na 
kim wzoruje się Pan w życiu za-
wodowym i prywatnym?

W życiu prywatnym mam kilka 
osób, które chciałbym naśladować. 
W sferze publicznej –  wymienię nie-
stety to nazwisko, chociaż miałem tego 
unikać – jest  to polityk, nazywa się 
Marek Jurek. Niezwykle szanuję jego 
dokonania i postawę życiową; bar-
dzo chciałbym być takim niezłomnym 
w wielu dziedzinach, nie tylko politycz-
nej, ale i społecznej.

Kluczową w moim życiu była postać 
papieża Jana Pawła II i nie mówię tego 
tylko dlatego, że jest świętym. Mówię 
to, ponieważ właziłem na drzewo, kiedy 
przejeżdżał przez krakowskie Błonia, 
żeby być bliżej niego. Mówię to, bo ja 
– wtedy już dorosły mężczyzna – pła-

kałem na jego homilii. To jest osoba, 
która bardzo przewartościowała moje 
życie i ciągle jest dla mnie wyrzutem 
sumienia; w tym sensie, że on gdzieś 
wyznaczył standardy, które oczywiście 
wcześniej wyznaczył jeszcze ktoś inny 
– i ja wciąż łapię się na tym, że tych 
standardów nie dotrzymuję.

Natomiast w życiu zawodowym... 
Kiedy byłem w liceum i mieszkałem 
w Olsztynie, miałem taką polonistkę, 
nie słyszy mnie już pewnie, bo nie żyje. 
Pani Rita Kühne – Warmiaczka, któ-
ra potem wyjechała z Polski, chociaż 
przetrzymała najczarniejsze okresy. 
Niezwykła kobieta, bardzo zasadnicza. 
Na lekcji nigdy nie pozwalała sobie na 
pobłażliwość, traktowała wszystko nie-
zwykle poważnie, ale z wielkim sercem. 
Wkładała mnóstwo pasji i zaangażo-
wania w pracę z nami, chociaż czasami 
potrafiła przymknąć oko na jakieś nasze 
głupawe wybryki. Pamiętam, jak raz 
powiedziała: „ Prostko, ja ci postawię 
dwóję! Ty w końcu zacznij prowadzić 
ten zeszyt.” . Nie prowadziłem zeszytu 
do polskiego, to znaczy prowadziłem 
go, tylko w zeszycie, w którym było sie-
dem innych przedmiotów… Ale umiała 
uczciwie potraktować ucznia i kiedy 
przyniosłem ten zeszyt, to myślałem, 
że dostanę tróję, bo zeszyt jej tylko 
przyniosłem, a ona mówi: „No w końcu 
doczekałam się tego, czego brakowało. 
Siadaj – pięć”. Taka była Pani Rita, po-
lonistka, która we mnie zaszczepiła  cie-
pło do literatury i do języka polskiego.

– Bardzo dziękuję z rozmowę.

Z Panem dyrektorem  
Wiesławem Prostko

rozmawiała  
Małgorzata Szczepaniak z klasy IIB

„WYCIECZKOWY“  PAŹDZIERNIK
Warszawa

W październiku uczniowie Zespo-
łu Szkół w Łącku wzięli udział w wielu 
bardzo interesujących i różnorodnych 
wycieczkach. Wyjazdowy cykl roz-
poczęła klasa IID, która na początku 

miesiąca spędziła dwa dni w schroni-
sku młodzieżowym „Pod Durbaszką“, 
uczestnicząc w ciekawych zajęciach 
survivalowych. Następnie maturzyści 
z Technikum Budowlanego pojecha-

li do Wrocławia, a ich młodsi koledzy 
i koleżanki z TŻ - w okolice Żywca, mię-
dzy innymi do Muzeum Browarnictwa. 
Jak co roku – w połowie października 
–odbyła się też pielgrzymka wszystkich 
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„Żeby Polska była Polską…”

uczniów klas IV na Jasną Górę. W mię-
dzyczasie miały również miejsce krót-
kie wycieczki górskie. 

Nie zabrakło też wyjazdów o cha-
rakterze kulturalnym, bowiem 12 paź-
dziernika wszyscy uczniowie techni-
kum obejrzeli w nowosądeckim kinie 
„Sokół“ film W. Smarzowskiego „Wo-
łyń“. Ukoronowaniem wycieczkowe-
go cyklu była trzydniowa wyprawa do 
stolicy. Poniżej prezentujemy relację 
jednej z jej uczestniczek – Małgorzaty 
Szczepaniak z kl. IIB.

26.10.2016 r. o godz. 4:00 klasy: 
IIB, IIIB i IIIC – wraz  z wychowawca-
mi i panią pedagog –wyruszyły  na trzy-
dniową wycieczkę do Warszawy. 

Po ośmiogodzinnej podróży autoka-
rem dotarliśmy do stolicy. Pierwszym 
punktem  miała być czterogodzinna 
wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Jej 
celem było poszerzenie naszej wiedzy, 
poprzez zabawę. Jak powszechnie wia-
domo, jesteśmyt bardzo inteligentni, 
więc po niespełna dwóch godzinach już 
się tam nudziliśmy. Odrobinę wcześniej 
niż było to zaplanowane, ruszyliśmy 
więc obejrzeć (znajdujące się na dachu) 
ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Następnie autokarem przejechali-
śmy pod Stadion Narodowy, by o 17:45 
rozpocząć jego zwiedzanie. Wraz z uro-
czą panią przewodnik, która cierpliwie 
odpowiadała na wszytkie pytania, zwie-
dziliśmy: trybuny; szatnie i łazienki pił-
karskie (miejsca, w których swój czas 
spędzali Ronaldo czy Lewandowski); 
strefy VIP, z których mecze oglądają 
najważniejsze osobistości; centrum me-
dialne; kaplicę wielowyznaniową i oczy-
wiście płytę stadionu. Byliśmy trochę 

zawiedzeni brakiem murawy, ale trzy lo-
dowiska – w trakcie budowy – też  robią 
wrażenie(!) Wszyscy byli zafascynowani 
stadionem i z zaciekawieniem słuchali 
anegdot pani przewodnik. (Już wiemy, 
dlaczego podczas pamiętnego meczu 
z Anglią nie można było zamknąć dachu 
stadionu!) Po obejrzeniu PGE Narodo-
wego pojechaliśmy na miejsce naszego 
noclegu. „Zajazd pod Dębem” okazał się 
być przytulnym hotelikiem z pysznym 
jedzeniem i przemiłą obsługą. 

Nazajutrz,odrobinę niewyspani, 
zjedliśmy smaczne śniadanko i już 
o 7:25 wyruszyliśmy do Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Na miejscu - 
podzieleni na dwie grupy - oglądaliśmy 
muzealne wystawy, poznając historię 
najtragiczniejszego polskiego powsta-
nia. Ekspozycja zrobiła na nas młodych 
ogromne wrażenie, a pani Ilona, która 
oprowadzała IIB, w pięknych słowach 
uświadomiła nam, że tamtejsze wyda-
rzenia w dalszym ciągu mają ogromny 
wpływ na nasze życie i musimy zawsze 
o tym pamiętać. 

W lirycznych nastrojach ruszyliśmy 
na dalszy „podbój“ stolicy prowadzeni 
przez bardzo ekspresyjnego pana prze-
wodnika. W ciekawy sposób ukazał 
nam: Krakowskie Przedmieście, po-
mnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezy-
dencki, hotel Bristol, Łazienki Królew-
skie ( m.in. Pałac na Wyspie), pomnik 
Fryderyka Chopina, Aleje Ujazdow-
skie, Nowy Świat, ambasady, Kancela-
rie Prezesa Rady Ministrów, minister-
stwa i urzędy państwowe, Stare Miasto 
i jego mury oraz pomniki: Małego Po-
wstańca i szewca Jana Kilińskiego.

Później – o  14:30 zwiedziliśmy 
sejm, gdzie najmłodszy obecnie poseł 

– Jakub  Kulesza szczegółowo i z hu-
morem opowiedział o pracy poselskiej 
i odpowiedział na nasze pytania. Po 
zakończeniu zwiedzania przejechali-
śmy metrem pod Stadion Narodowy, 
skąd autokarem wróciliśmy do miejsca 
noclegu, by odpocząć przed kolejnym 
intensywnym dniem. 

 W piątek o 9:00 - najedzeni 
i w miarę wyspani - wykwaterowaliśmy 
się z hotelu, by już po godzinie zna-
leźć się w centrum miasta i odwiedzić 
Giełdę Papierów Wartościowych. Po 
zwiedzeniu GPW poszliśmy na spacer. 
Chociaż pogoda nas nie rozpieszczała, 
znaleźliśmy siłę, by poobrzucać się li-
śćmi w parku. Spacer uwieńczyła ob-
serwacja honorowej zmiany warty przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza. Kilka 
osób znalazło pineski z butów żołnierzy 
pełniących wartę, które – jak mówi le-
genda – przynoszą szczęście w miłości. 

 Na koniec udaliśmy się do Narodo-
wego Banku Polskiego, gdzie uczestni-
czyliśmy w  niezwykle ciekawej lekcji 
na temat pieniędzy. Odwiedzając kolej-
ne sale bankowej ekspozycji mogliśmy 
zobaczyć setki różnych monet i bank-
notów, wydrukować banknot z wła-
snym podpisem, podnieść  - wartą dwa 
miliony i ważącą  12,5 kg - sztabkę złota 
oraz skorzystać z wielu innych atrakcji. 

O godz.16:00 wymęczeni, ale bar-
dzo zadowoleni wyruszylismy w drogę 
powrotną.

Z małym opóźnieniem, o 1 w nocy, 
wróciliśmy do Łącka.

Wycieczka była świetna i zapewne 
wszytkim uczestnikom zapadnie na 
długo w pamięci. 

Opracowała Anna Skalska

Słowa te stały się mottem pięk-
nej, przejmującej i bardzo dzisiaj 
potrzebnej lekcji historii, jaką 

niewątpliwie był patriotyczny spek-
takl słowno- muzyczny, przygotowany 
przez uczniów z klasy III B  pod opieką 
pani Anny Skalskiej . Wydarzenie to 
miało miejsce w czwartkowe południe 
10 listopada ,  w  kościele parafialnym 
w Łącku. Całą społeczność szkolną ZS 
im. św. Kingi serdecznie powitał  pro-
boszcz ks. Janusz Paciorek, który po-
dziękował dyrekcji i nauczycielom ,za 
„pielęgnowanie miłości do ojczyzny”  
Młodzież z ogromnym zaangażowa-
niem wprowadziła wszystkich przyby-
łych w podniosły i wzruszający nastrój 
narodowych wypominek. Scenariusz 
w wymowny sposób łączył  dźwięk , 
kostiumy, obraz i modlitwę za tych, 

którzy  nade wszystko kochali  swoją 
ojczyznę .  To niemalże ponad godzin-
ne widowisko ukazało nam naszą Pol-
skę kiedyś i dzisiaj, zobaczyliśmy siebie 
jako naród. Ci wszyscy zaś polegli za 
wartości, za którymi dzisiaj tęsknimy 
i których potrzebujemy, stali nam się 
bardzo bliscy i ważni. Nie sposób było 
oprzec się wrażeniu, że bohaterowie 
z przeszłości wrócili w twarzach, mimi-
ce, gestach  młodych ludzi dumnie sto-
jących na środku kościoła. Pełnili oni 
wartę honorową, przebrani za postacie 
z kart naszej historii:  rycerz, kobieta 
z stroju średniowiecznym (jako symbol 
wszystkich kobiet, które żegnały swo-
ich mężczyzn idących walczyć, czekały 
i wierzyły w bohaterstwo), kosynier, 
poeta romantyczny, więzień obozu Au-
schwitz, łączniczka z Powstanie War-

szawskiego, żołnierz AK.   Za pomocą 
wyświetlanych slajdów ( świetnie do-
branych i opracowanych przez p. A. 
Skalską i Dawida Syjuda z kl. IIIB ), 
przejmujących i przeszywających ko-
ścielną ciszę pieśni, wykonywanych 
przez szkolny chór oraz pięknej recy-
tacji,   bohaterowie narodowi  zostali 
przywołani przed naszą pamięć. To 
wszystko w prostej i wymownej scene-
rii białych, brzozowych krzyży , sym-
bolicznej tablicy, na której zestawione 
zostały ze sobą zdjęcia upamiętniające 
ważne wydarzenia z naszej historii oraz 
współczesne wizerunki Polski i Pola-
ków, flagi biało-czerwonej. W tle ołtarz 
i krzyż Chrystusa.   Ponad przekazy-
waną treścią, unosiły się liczne emocje 
i refleksje . Prowadzący przedstawiali 
postawy i sylwetki ludzi, którzy za swój 
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patriotyzm i  wolność ojczyzny oddali 
życie.

 Długa lista przywoływanych, to 
świadectwo  niezłomności i heroizmu 
Polaków w walce o niepodległość: boha-
terowie powstania kościuszkowskiego, 
listopadowego i styczniowego, I wojny 
światowej, wojny polsko-bolszewickiej 
1914-1921, bohaterowie września ’39, 
sto trzydzieści tysięcy ofiar rzezi wołyń-
skiej, obywatele polscy zamordowani 
w Katyniu, żołnierze polscy polegli pod 
Monte Cassino , bohaterowie Powsta-
nia Warszawskiego, mieszkańcy Łącka 
i okolic- ofiary nazistowskich obozów 
koncentracyjnych, wszyscy obywatele 
polscy, którzy ponieśli  śmierć w latach 
1939-45, ofiary komunistycznego „Ka-
tynia nad Wisłą” 1945-56, czerwca ’56, 
grudnia ’70, obywatele polscy zamordo-
wani w latach 1981-84, żołnierze polscy 
polegli podczas misji pokojowych w Ira-
ku i w Afganistanie.  Ta historyczna 
wędrówka przerywana była odgłosem 
trąbki ( Michał Mikołajczyk pięknie   
odegrał  hejnał  wojska polskiego oraz 
melodię na cześć poległych) i werbla. 
Na ekranie przed oczami zgromadzo-
nych przesuwały się slajdy (opatrzone 

dokładnym komentarzem  prowadzą-
cych), które przedstawiały min. zapo-
mniane żołnierskie mogiły, twarze mło-
dych powstańców warszawskich, guziki 
z katyńskich mogił,  kadry ze stanu wo-
jennego, zdjęcia z czasów Solidarności, 
archiwalne zdjęcie z martwą dłonią za-
mordowanego ks. Jerzego Popiełuszki.

Przekaz obrazu i słowa ( np. wiersze  
o  Danucie Siedzikównie  ps.”Inka” i ks. 
Jerzym  ) potęgowały  pieśni : Pierwsza 
brygada, Mury, Biały krzyż, Czerwo-
ne maki na Monte Cassino, Miejcie na-
dzieję  , Taki kraj, Ballada o rotmistrzu 
Pileckim. Piękne głosy dziewcząt: Ewe-
liny Syjud, Ani Czech, Kasi Wąchały, 
Gabrysi Baziak, sugestywnie i z mocą 
przekazywały treści i emocje, których 
słowami nie sposób do końca wyra-
zić. Zapewne  niejednej, obecnej na tej 
uroczystej akademii kobiecie zakręciła 
się łza w oku, gdy Łukasz Tarchała (kl.
IIIF) w mundurze żołnierza i z hełmem 
w dłoni śpiewał  przejmującym i cie-
płym głosem piosenki dla dziewczyny, 
którą żegna zanim wyruszy na wojnę: 
„Moja mała, do widzenia już, Jeszcze 
raz buzi daj, A wywalczę ci kraj, Wielki 
kraj pełen zbóż.” ( tekst T. Gajcego)

Podobny ładunek emocjonalny 
miało wykonanie przez Marcina Wnę-
ka i Ewelinę Syjud  piosenki pt. Gdzie 
są kwiaty z tamtych lat?. Podczas tego 
śpiewu młodzież wychodziła  z foto-
grafiami młodych bohaterów,  którym 
przyszło dorastać i ginąć podczas woj-
ny. Też mieli marzenia i pięknie się 
uśmiechali, kiedy robiono im zdjęcia.

Sztafeta pokoleń świadomość i od-
powiedzialność za bycie Polakiem jest 
przekazywana. Potwierdziły to Jaś 
i Zosia- najmłodsi występujący podczas 
uroczystości. Dzieci w radością a jed-
nocześnie powagą w głosie wygłosiły 
tekst : „Kto ty jesteś? Polak mały.”

Na zakończenie  poproszono 
wszystkich o wspólne odśpiewanie 
Roty, po której uczestnicy inscenizacji 
wypowiedzieli słowa stanowiące nie-
jako puentę: „A po tych wszystkich, 
którzy szli przed nami/ z okrzykiem 
„Ojczyzno” i z męką szaloną ,/ a po 
tych wszystkich, co ginęli sami,/ aby 
nas zbawić swoja krwią czerwoną,/ za 
śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny, 
o Polsko odmów odpoczynek wieczny.” 

A. Brodowska

Uratuj choć jedno życie  

Dnia 20 listopada odbyła się 
w Łącku kolejna, wielka Akcja 
Krwiodawstwa: „Uratuj choć 

jedno życie”, organizowana w naszej 
szkole przez Panią Magdalenę Jagieło 
pod patronem „Dr. Nona” . W tę wspa-
niałą i bardzo ważną inicjatywę zaan-
gażowały się maturzystki z klasy IV C: 

Paulina Majewska, Agnieszka 
Czerwińska, Agnieszka Bulanda, Lidia 
Rusnak oraz Joanna Owsianka, które 
poświęcając swój czas, z uśmiechem 
na twarzy pomogły bezinteresownie 
w przebiegu wydarzenia. Opiekunami 
byli również nasze nauczycielki Pani 
Marzena Morzywołek oraz Pani Alina 
Pyrdoł.

Krew oddali: z klasy IV C: Domini-
ka Szczepaniak, Krzysztof Maciuszek, 
Patrycja Hilgier, z młodszej klasy eko-
nomicznej- Sylwia Baziak. 

Na bohaterów czekał poczęstunek: 
ciasteczka pieczone przez uczniów 
z naszej szkoły, oraz prezenciki od 
„Dr. Nona”.

Wspieraliśmy również małą dziew-
czynkę Julię Pachut, dla której zbie-
raliśmy pieniążki na rehabilitację, 

sprzedając koszulki, będące znakiem 
naszej akcji. 

Zachęcaliśmy również ludzi do 
włączenia się w Akcję „Zostań Dawcą 
Szpiku”.

Pani Magdalena nazwała łąckie 
akcje: 3xL: luty, lipiec, listopad. Ła-
two zapamiętać. Takie inicjatywy są 
bardzo potrzebne. Poświęcając chwilę 
czasu, możemy uratować życie, to nie 
kosztuje, nie boli, a działa cuda. 

Zapamiętaj, że tylko nasz organizm 
jest maszyną do produkcji krwi i każ-
dy z nas może mieć własny wkład w ra-
towanie życia i zdrowia. Zachęcam do 
pomagania.

Paulina Majewska, IVC
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Smakowita jesień!

Protokół ze Sprawozdawczo- 
-Wyborczego Zgromadzenia  
Członków Towarzystwa Miłośników  
Ziemi Łąckiej w dniu 14 maja 2016 roku

Uczennice klasy IV c Joanna 
Owsianka i Lidia Rusnak wzięły 
udział w I edycji Powiatowego 

Konkursu Kulinarnego „Dzikie Smaki 
Sądecczyzny”, który odbył się w Po-
wiatowym Zespole Szkół w Muszynie 
dnia 18.11.2016 r. Celem konkursu było 
m.in.: rozbudzenie inicjatywy i pomy-
słowości uczniów, podniesienie pozio-
mu kształcenia zawodowego, populary-
zacja produktów i potraw pochodzących 
z „darów lasu”, doskonalenie umiejęt-

ności kulinarnych uczniów a także za-
poznanie szerszego grona odbiorców 
z potrawami kuchni myśliwskiej, jej wa-
lorami smakowymi i wartością odżyw-
cza. Nasze uczennice wykonały danie 
o intrygującej nazwie: „ Dzika rozkosz 
spod Modyni ”. Potrawa ta składała się 
z mięsa ( wszyscy uczniowie otrzymali 
ten sam rodzaj mięsa) i z surowców ro-
snących w naszej okolicy. Lidka i Asia 
otrzymały wyróżnienie.    

oprac. M.Lizoń

Ze względu na barak kworum, 
zgromadzenie odbyło się w dru-
gim terminie.

Prezes TMZŁ zaproponowała wy-
bór przewodniczącego i sekretarza.

Na przewodniczącego wybrano Sta-
nisława Myjaka, a na sekretarza Kry-
stynę Faron.

Przewodniczący zgromadzenia 
ogłosił minutę ciszy, by uczcić zmarłe-
go członka Towarzystwa, lek.med. Ry-
szarda Jastrzębskiego.

Następnie prezes, Jadwiga Ja-
strzębska, przedstawiła sprawozdanie 
Zarządu za 2015 rok i podsumowała 
działalność w latach 2012-2016. Prze-
wodniczący zgromadzenia podziękował 
za rzetelne i dokładne sprawozdanie 
z działalności i poprosił o przedłożenie 
sprawozdania finansowego za 2015 rok 
przez Komisję Rewizyjną .

W imieniu Komisji Rewizyjnej 
szczegółowe sprawozdanie finansowe 
złożyła Janina Arendarczyk, członkini 
Komisji Rewizyjnej. W sprawozdaniu 
finansowym Komisja Rewizyjna szcze-
gólny nacisk położyła na sprawdzenie, 
czy  prawidłowo wykorzystane zostały  
środki publiczne, na wydanie dwóch 
numerów Almanachu Łąckiego, nr.22 
i 23.Następnie sprawozdanie przedsta-
wiła Barbara Szczodrowska, przewod-
nicząca Sądu Koleżeńskiego.

Po złożeniu wszystkich sprawozdań 
przewodniczący zaproponował głoso-
wanie nad udzieleniem absolutorium 
dla Zarządu za 2015 rok. W głosowa-
niu nad absolutorium głosowali wszy-
scy obecni, wyrazili wotum zaufania 
i udzielili Zarządowi absolutorium za 
2015 rok. Następnie przystąpiono do 

wyboru Zarządu Towarzystwa. Prezes 
przedstawiła dotychczasowy skład Za-
rządu, który składa się z 7 członków.

W związku z rezygnacją, ze względu 
na stan zdrowia,  z funkcji skarbnika p. 
Rozalii Kulasik, odbyło się głosowanie 
nad wyborem nowego skarbnika, któ-
rego zarekomendowała prezes Jadwiga 
Jastrzębska. Nowym skarbnikiem zo-
stała p. Krystyna Faron. Zarząd złożył 
podziękowanie za dotychczasową bar-
dzo rzetelną pracę p. Rozalii Kulasik. 
Pani Róża Kulasik ze wzruszeniem po-
dziękowała za zaufanie i dobrą współ-
pracę z całym Zarządem i  Komisją Re-
wizyjną.

Na kolejną kadencję ponownie zo-
stali wybrani: Jadwiga Jastrzębska – 
prezes Zarządu, Stanisław Myjak – wi-
ceprezes, Rozalia Duda – wiceprezes, 
Lucyna Adamczyk – sekretarz, Błażej 
Tolka- członek Zarządu i Marcin Alek-
sander Brzózka – członek Zarządu. 
Skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole-
żeńskiego pozostał nie zmieniony.

Następnie głos zabrał wójt gminy 
Łącko, Jan Dziedzina, który podzięko-
wał za pracę  prezes Jadwidze Jastrzęb-
skiej, Zarządowi, Komisji Rewizyjnej 
i Sądowi Koleżeńskiemu.

Wiele ciepłych słów padło pod ad-
resem p. Jadwigi Jastrzębskiej, która 
według słów wójta, jest motorem na-
pędowym, wulkanem pomysłów i róż-
nych inicjatyw, które z pożytkiem dla 
całej społeczności gminy Łącko są re-
alizowane. Jak ważne są takie działania 
i ludzie zaangażowani świadczy fakt, 
że przez ostatnie 12 lat wydawany jest 
Almanach Łącki, najmłodszy z  trzech 
Almanachów, a w zasadzie już tylko 

dwa,  w powiecie nowosądeckim. Nie-
stety Almanach Muszyny po 25 latach 
działalności przestał być wydawany, 
pozostał oprócz Almanachu Łąckiego, 
Almanach Sądecki.

Kolejnym punktem zgromadze-
nia była prezentacja i ocena nowe-
go, 24 numeru Almanachu Łąckiego. 
Pierwszy zabrał głos prof. Julian Dy-
biec, który zwrócił uwagę na dalszy 
ciąg wspomnień prof. Józefa Myjaka 
i wspomnienia Antoniego Błaszczyka. 
Wyraził  zadowolenie  z  zamieszczenia 
tekstu Rozalii Kulasik, na temat spo-
tkania z Januszem Hetmańczykiem, 
autorem książki o osadnikach niemiec-
kich na ziemi łąckiej, w którą autor 
włożył ogrom pracy, by zebrać na ten 
temat informacje, dokumenty i zdję-
cia. Profesor Dybiec wyraził zadowo-
lenie  i uznanie w związku z udziałem 
członków Towarzystwa, w organizowa-
ne przez gminę spotkania z autorami 
książek, które dotyczą naszej „małej 
ojczyzny”. Profesor wspomniał także 
o Bronku z Obidzy Kozieńskim, poecie, 
który rozsławia Łącko i wyraził uzna-
nie, że Towarzystwo wsparło  finanso-
wo wydanie IV tomiku  jego wierszy.

Następnie głos zabrał prof. Bole-
sław Faron, który podkreślił znaczenie 
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wydawania Almanachu Łąckiego nie 
tylko dla gminy Łącko, ale całej Sądec-
czyzny, gdzie po  zawieszeniu wyda-
wania Almanchu Muszyny, Almanach 
Łącki jest jednym z dwóch, aktualnie 
wydawanych Almanachów w powiecie 
nowosądeckim. Profesor Faron po-
dziękował wójtowi Janowi Dziedzinie 
i wszystkim poprzednim wójtom, że do-
ceniają wkład pracy redaktorów, dzięki 
którym Almanach jest wydawany od 12 
lat. Pochwalił także Bronka z Obidzy 
za coraz dojrzalsze  i ekspresyjne wier-
sze i wyraził uznanie, że w Almanachu 
zamieszczane są materiały z literatury 
i o literaturze m.in. recenzje. Profesor 
Faron przyznał, że nie wierzył począt-
kowo w powodzenie tej inicjatywy, jaką 
było wydawanie przez Towarzystwo, 
Almanachu Łąckiego, myślał, że będzie 
to efemeryda, która przetrwa najwyżej 
3 lata, a wydawnictwo z numeru na nu-

mer jest coraz wartościowsze i z przy-
jemnością się po nie  sięga.

Za działalność w propagowaniu re-
gionalizmu, Profesor, ma nadzieję, że 
zostanie  doceniona przez miejscowe 
władze i uhonorowana odznaczeniem 
p. Jadwiga Jastrzębska, prezes Towa-
rzystwa.

Prezes, Jadwiga Jastrzębska, za-
proponowała, by  z okazji zbliżającego 
się jubileuszu 30-lecia TMZŁ, który 
przypada w 2017 roku, wydać w formie 
książkowej wspomnienia Władysława 
Wadowskiego.

W 2018 roku przypada 85 rocznica 
założenia Zespołu Regionalnego „Góra-
le Łąccy” przez Marię Chwalibóg, prezes 
Jastrzębska, zaproponowała wydanie 
z tej okazji monografii Zespołu. Na tę 
okoliczność, jeszcze w tym roku, zostanie 
powołany Komitet Redakcyjny, którego 
skład zostanie podany w 25 numerze 

Almanachu Łąckiego /grudzień2016/. 
Już teraz można, z całą pewnością,  po-
wiedzieć, że Maria Kurzeja- Świątek wej-
dzie w skład tego Komitetu. Prof. Dybiec 
zarekomendował i zaproponował, by to 
Maria Kurzeja – Świątek opracowała tę 
monografię przy współpracy  z redakcją 
Almnachu Łąckiego.

Na prośbę prezesa Towarzystwa 
uchwalono, by  wykonać dodruk tomi-
ku wierszy Marii Kownackiej „Polskie 
Madonny Ludowe”, których nakład 
500 egzemplarzy już się wyczerpał, 
i ciągle są pytania o ten tomik.

Na zakończenie prof. Dybiec po-
stulował, by dołożyć wszelkich starań 
i zobligować Urząd Gminy w  Łącku, by 
wsparł finansowo monografię Zespołu 
Regionalnego „Górale Łąccy”.

Na tym zgromadzenie zakończyło 
swoje obrady.

Lucyna Adamczyk –  
sekretarz TMZŁ

APEL!!!

Pielgrzymka Związku Podhalan Oddział w Łącku 
na Jasną Górę...

Towarzystwo Miłośników  
Ziemi Łąckiej

zwraca się z serdeczną prośbą do 
byłych i aktualnych członków Zespołu 
Regionalnego Górale Łąccy im. Marii 
Chwalibóg w Łącku, o przesyłanie swo-
ich wspomnień i fotografii.

W związku ze zbliżającym się jubi-
leuszem 85 lecia (w 2018 roku) założe-
nia przez Marię Chwalibóg Zespołu Re-
gionalnego, Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Łąckiej, postanowiło wydać mo-
nografię Zespołu. Wspomnienia i foto-
grafie będą stanowiły integralną część 
monografii jako jeden z rozdziałów.

Materiały prosimy przesyłać do 30 listopada 2017 roku na adres Towarzystwa:
• listownie – 33-390 Łącko 512/9
• e- mail – tmzl@elacko.pl

Wszelkich informacji na ten temat udziela Jadwiga Jastrzębska – tel. 723 042 795

Przed święte oblicze Czarnej Ma-
donny w ciągu całego roku piel-
grzymują ogromne rzesze pątni-

ków z Polski i z poza jej granic. Czciciele 
Maryi pielgrzymują pieszo, konno, na 
rowerach, samochodami, autokarami, 
a niektórzy muszą korzystać nawet z sa-
molotów by pokonać odległości mię-
dzykontynentalne. Średnie statystyki 
Biura Prasowego Jasnej Góry podają, 
iż rocznie na Jasną Górę pielgrzymuje 

około 4 mln pielgrzymów. Do tej prze-
ogromnej rzeszy wpisuje się również 
coroczna pielgrzymka Związku Podha-
lan Oddział Łącko. Szczególnie wyjąt-
kowo ulubioną datą naszej pielgrzym-
ki jest październikowy dzień papieski, 
a jak podają kroniki jasnogórskie świę-
ty Góral - Jan Paweł II - wyjątkowo 
ukochał Matkę Bożą Częstochowską, 
u której uwielbiał modlić się i prosić 
o światło Ducha Świętego. Dla nas za-

tem jest to podwójna radość pielgrzy-
mowania śladem Wielkiego Papieża do 
Sanktuarium Narodu. Obecność górali 
z doliny Dunajca jest zawsze bardzo 
oczekiwaną przez ojców Paulinów, któ-
rzy po wakacyjnym sezonie pieszych 
pielgrzymek, bardzo chętnie towarzy-
szą szczerej modlitwie łąckich górali. 
Władze naszego Związku wraz z preze-
sem Tomaszem Ćwikowskim dokładają 
wszelkich starań, by dopiąć na ostat-
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Zoduski Muzykonckie

ni guzik wszelkie szczegóły związane 
z pielgrzymką. Obecność mediów i wie-
lu innych pielgrzymów z różnych stron 
świata na mszy celebrowanej przez 
naszego kapelana ks. dr Stanisława 
Kowalika, nie pozwala na jakąkolwiek 
spontaniczność lub amatorstwo. Nasze 
duchowe i liturgiczne przygotowania 
podejmujemy już kilka tygodni wcze-
śniej na cotygodniowych spotkaniach. 
Pan Stanisław Wolański perfekcyjnym 
uchem wychwytuje wszelkie fałsze wo-
kalne i instrumentalne, podkreślając, 
iż nie jedziemy by się ludziom pokazać, 
ale by śpiewać na chwałę Boga i Czar-
nej Madonny. Poprzez nasze doroczne 
pielgrzymowanie pragniemy zawie-
rzyć Królowej Polski wszystkie  sprawy 
związane z funkcjonowaniem naszej 
regionalnej wspólnoty. Przepiękną 
ikonę stanowi klęcząca grupa prawie 
100 pątników w strojach regionalnych 
wpatrzonych w zranione Oblicze Mat-
ki Bożej. Poprzez słowa i gesty chcemy 
oddać wszelkie sprawy, lęki i nadzieje 
nas samych, naszych rodzin, Związ-
ku i regionu. Wielką nadzieją naszej 
wspólnoty są dzieci i młodzież, którzy 
z dumą i zapałem angażują się w funk-
cjonowanie naszego oddziału. W Pol-
sce istnieje 86 oddziałów Związku 
Podhalan, wiele z nich przeżywa wie-
le kryzysów personalnych, inne mają 

problemy z naborem młodych pokoleń, 
natomiast nasza wspólnota jak się oka-
zuje jest najliczniejsza i działa bardzo 
dynamicznie. Jest to zapewne owoc 
wielkiego zaangażowania wszystkich 
członków Związku i jego władz, ale 
patrząc oczyma wiary, to nieocenione 
powodzenie upatrywać należy u źródła 
Bożego błogosławieństwa, które wypra-
sza dla nas Gospodyni z Jasnogórskiej 
Kany. W programie naszej pielgrzymki 
wpisana jest oczywiście Msza Święta, 
nie brakuje również czasu na osobistą 
modlitwę, spowiedź św. i zwiedzanie 
obiektów muzealnych. W ostatniej 
pielgrzymce mogliśmy szczegółowo 
zwiedzać Bastion Św. Rocha, który 
został oddany do użytku pielgrzymów 
przed kilku laty. Ku zdziwieniu wielu, 
bastion ukrywa w swoich ekspozycjach 
unikatowe pamiątki i wota wielu wład-
ców i hetmanów Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej. Buławy, ryngrafy, zbroje 
oraz oryginalne kule, którymi Szwedzi 
atakowali klasztor jasnogórski stano-
wią unikatową wartość patriotyczną. 
Do najnowszych pamiątek dołączono 
fragmenty mundurów i osobiste przed-
mioty ofiar poległych w katastrofie 
smoleńskiej w 2010 roku. Na szlaku 
pielgrzymim była również przepiękna 
stała wystawa ilustrująca współczesną 
Drogę Krzyżową autorstwa pana Je-

rzego Dudy-Gracza. Przemieszczając 
w skupieniu konwent jasnogórski po-
dziwialiśmy bogato zdobione kaplice, 
odremontowaną Bazylikę, skarbiec, 
arsenał, salę rycerską i wiele innych 
miejsc ważnych dla naszego narodu. 
Po modlitwie, zwiedzaniu i osobistym 
zawierzeniu się naszego Związku Kró-
lowej Polski co roku udajemy się do po-
łożonego w cieniu Jasnej Góry Domu 
Pielgrzyma Księży Chrystusowców, 
gdzie regenerujemy nasze siły przy nie-
dzielnym obiedzie i wspólnej rekreacji. 
Od 15 lat jestem zakonnikiem, już 6 rok 
mieszkam oraz posługuję w Częstocho-
wie i mimo różnego rodzaju uroczy-
stości ogólnonarodowych, religijnych 
i formacyjnych w których nierzadko 
uczestniczę, to jednak choć wprawdzie 
bardzo krótka, ale nadzwyczajna obec-
ność Związku Podhalan z Łącka krzepi 
i raduje najbardziej moją kapłańską 
duszę. Widok rozśpiewanych i auten-
tycznie modlących się górali z Łącka 
umacnia moją wiarę, powołanie i  na-
pawa ogromnym wzruszeniem, które 
od czasu do czasu zdradza leniwie spły-
wająca łza po mojej twarzy.

ks. Robert Biel SChr.
Zdjęcia Aneta Wolańska

Dnia 6 listopada 2016 w Łącku 
odbyły się 12. Zoduski Muzy-
konckie organizowane przez 

Związek Podhalan Oddział w Łącku. 
Rozpoczęły się tradycyjnie Mszą Świętą 
koncelebrowaną przez kapelana Związ-
ku Podhalan dr Stanisława Kowalika, 
ks. Józefa Słowika z Czarnego Potoku 
i gospodarza naszej parafii ks. dr Ja-
nusza Paciorka. O oprawę Mszy Świę-
tej zatroszczyli się członkowie naszego 

oddziału i muzycy z połączonych kapel. 
Po Mszy Świętej górale i zgromadzeni 
goście przeszli przy wtórze muzyki do 
budynku remizy OSP w Łącku. Barw-
ne i różnorodne poczty sztandarowe 
wskazywały na obecność Oddziałów 
z różnych stron: Krościenka, Nowe-
go Targu, Obidzy, Ochotnicy Dolnej, 
Ochotnicy Górnej, Oświęcimia, Tyl-
manowej, Wróblówki i Żywca. Obecne 
również na tej uroczystości były media: 

radio RDN, Gazeta Krakowska i Sąde-
czanin.

Po powitaniu znakomitych go-
ści, księży, parlamentarzystów, władz 
samorządowych, senatora RP Jana 
Hamerskiego, członek Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego Leszka Zegz-
dy, wójta Jana Dziedziny, prezes TMZŁ 
Jadwigi Jastrzębskiej, dyrektora MCK 
„Sokół” w Nowym Sączu Antoniego 
Malczaka, dyrektora GOK w Podegro-
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dziu Krzysztofa Bodzionego, dyrektora 
GOK w Łącku Józefa Strączka, przed-
stawicieli Zespołu Pieśni i Tańca „Gó-
rale Łąccy”, Komendanta Miejskiego 
Policji mł. insp. Jarosława Tokarczy-
ka, nadleśniczego Nadleśnictwa Sta-
ry Sącz Pawła Szczygła, prezesa OSP 
Jana Mrówka, komendanta Tomasza 
Pasiuda, dyrektora ZS im. św. Kingi 
Wiesława Prostko, członków Zarzą-
du Głównego Związku Podhalan, wice 
prezesa Alojzego Lichosyta i członków 
prezydium Zarządu Głównego Związku 
Podhalan w Polsce - Władysława Mo-
tykę, Piotra Gąsienicę i Grzegorza Cze-
pelaka, nadszedł czas na kolejny punkt 
programu.

Część artystyczną rozpoczęła Kinga 
Dybiec recytując wiersz, który wprowa-
dził nas w nastrój dzisiejszej uroczysto-
ści, pozwolił się wyciszyć i zastanowić 
nad nieuchronnością przemijania. Na-
stępnie w montażu słowno-muzycznym 

„Czas życia – czas przemijania” w reży-
serii Jadwigi Dybiec młodzież i dorośli 
naszego oddziału poprowadziła nas 
śladami polskiej poezji dotyczącej te-
matu przemijania, śmierci, kruchości 
życia: Joanna Liwerska, Małgorzata 
Gucwińska, Elżbieta Jawor, Beata Maj-
chrzak, Daria Lizoń, Wojciech Gucwiń-
ski i Wiesław Majewski.

Zabrzmiały utwory ks. Jana Twar-
dowskiego, Wisławy Szymborskiej 
i Adama Asnyka – spełniły swoją rolę, 
gdyż większość widowni nie ukrywa-
ła wzruszenia. Na koniec odśpiewano 
Hymn ŚDM. Występujących nagrodzo-
no gromkimi brawami.

Kapelan Związku Podhalan ks. Sta-
nisław Kowalik odmówił modlitwę za 
zmarłych, a wszystkie zaproszone od-
działy wypominały swoich zmarłych 
muzykantów i twórców ludowych. Na 
końcu łąckich artystów wyczytał prezes 
Tomasz Ćwikowski.

Przewodniczący kapituły odzna-
czeń Zbigniew Czepelak odczytał decy-
zję kapituły, a następnie prezes Tomasz 
Ćwikowski i Alojzy Lichosyt wręczyli 
odznaczenia „Zasłużony dla oddziału 
Związku Podhalan w Łącku” Janowi 
Hamerskiemu. Zostały także przyzna-
ne wyróżnienia i wręczone ciupagi za 
inicjatywę i zorganizowanie kongresu 
kultury regionów, włączenie do jego 
programu członków Związku Podhalan 
Oddział w Łącku tj. Inscenizacji Wese-
la łącko-podegrodzkiego dla Antoniego 
Malczaka i Leszka Zegzdy.

Reszta imprezy upłynęła w bardzo 
miłej atmosferze, do tańca przygrywa-
ła kapela złożona z muzyków naszego 
związku i przyjaciół z Wróblówki.

            
Tekst: Marcin Wnęk

Zdjęcia: Krzysztof Adamczyk

Związek Podhalan na II Kongresie  
Kultury Regionów

W dniach 18 - 21 października 
2016 w Nowym Sączu odbył 
się II Kongres Kultury Re-

gionów, którego organizatorem było 
Małopolskie Centrum Kultury Sokół.  
Wydarzenie to  miało na celu pielęgno-
wanie tradycji i wzięło w nim udział 
ok. trzystu gości z całej Polski. Do Ma-
łopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ 
przybyli m.in. regionaliści, naukowcy, 
miłośnicy i znawcy folkloru, historycy, 
dziennikarze, zajmujący się na co dzień 
problemami związanymi z dziedzic-
twem kulturowym. Związek Podhalan 

Odział w Łącku pod przewodnictwem 
Prezesa Tomasza Ćwikowskiego brał 
udział w odtworzeniu wesela łącko-
-podegrodzkiego w pierwszym dniu 
kongresu. Inscenizacja zaślubin miała 
miejsce w kościele pochodzącym z Ło-
sosiny Dolnej w Sądeckim Parku Etno-
graficznym . Mszę odprawili czterej ka-
płani w tym kapelan Związku Podhalan 
ks. dr Stanisław Kowalik. Przyjęcie we-
selne i związane z tym obrzędy odbyły 
się w Hotelu „Perła Południa” w Ry-
trze. W tym przedsięwzięciu kultural-
nym udział wzięli: Mariusz Bochenek, 

Beata Bogucka, Dorota Ćwikowska, 
Wojciech Gondek, Daria Lizoń, Anto-
ni Plechta, Alina Szczepaniak, Bożena 
Wawrzyniak, Gabriela Wojtas, Aneta 
Wolańska i Łukasz Wolański. 

W kolejnych dniach w ramach kon-
gresu odbyły się warsztaty mające cha-
rakter wyjazdowy. W siedzibie Związku 
Podhalan Oddział w Łącku zajęcia pro-
wadził Krzysztof Trebunia-Tutka.

Tekst: Daria Lizoń 
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XXXIV Festiwal „Na Góralską Nutę” - Chicago

II Festiwal Młodych Win w Nowym Sączu  
– z sukcesem dla winnicy Tabu z Jazowska

I edycja turnieju 4 gmin 2016: Łącko, Łukowica, 
Podegrodzie, Stary Sącz dobiegła końca

9 listopada 2016 r. na specjalne zapro-
szenie Zarządu Głównego Związku 
Podhalan Ameryki Północnej, udali 

się do USA dwaj członkowie Prezydium 
Zarządu Głównego Związku Podhalan 
w Polsce Piotr Gąsienica oraz Grzegorz 
Czepelak. W dniach 12 - 13 listopada 
2016 r.  jako przedstawiciele Górali Pol-
skich uczestniczyli oni w XXXIV Festi-
walu „Na Góralską Nutę”, który odbył się 
w Chicago. Obaj członkowie Prezydium 
Zarządu Głównego Związku Podhalan są 
mieszkańcami Łącka w związku z powyż-

szym zainicjowali w Chicago powstanie 
koła Związku Podhalan Łącko. Udało im 
się również zareklamować muzykę kape-
li Ciupaga w tamtejszym radiu góralskim 
oraz zainspirować do oddawania gło-
sów na zespół w polskiej edycji progra-
mu Mam Talent. Wizyta miała także na 
celu zacieśnienie współpracy pomiędzy 
obydwoma Związkami. Po przeprowa-
dzonych tam rozmowach, okazało się że 
wiele jest wspólnych celów i możliwości 
działania razem dla dobra góralskiego 
folkloru.

4 listopada 2016 roku w restauracji 
Bohema w Nowym Sączu odbył się II 
Festiwal Młodych Win.

Wśród biorących udział były: 
Winnica „Zadora” – Szczepanowice 

– powiat tarnowski
Winnica „Piwnice Antoniego” – 

Wola Lubecka – powiat tarnowski
Winnica Rodziny Steców – Tuchów 

– powiat tarnowski
Winnica Chodorowa – Chodorowa 

– powiat nowosądecki
Winnica „Tabu” – Jazowsko – po-

wiat nowosądecki
Tegoroczne młode wina oceniane 

były w 2 kategoriach: białe i czerwone.
Głosami bardzo licznie zebranych 

gości w kategorii win białych zwycię-
żyło wino „Jutrzenka” z winnicy Cho-
dorowa. Drugie miejsce zajęło wino 
„Świętomarcińskie” z winnicy „Piwnice 
Antoniego”. Natomiast III miejsce 

zajęło debiutujące w tej imprezie 
wino „NIKO” z winnicy TABU.

W kategorii win czerwonych najwy-
żej ocenione było wino „ Bene” z „Win-
nicy Zadora” . Drugie miejsce podobnie 
jak w wina białych zajęło wino z winni-
cy Piwnice Antoniego”, natomiast III 
miejsce zajął młodszy brat ubie-
głorocznego laureata Black Mu-
scat z winnicy „Tabu”.

To wielki sukces winnicy z Jazow-
ska, biorąc fakt, iż pozostali laureaci 
to winnice licencjonowane, zaś Tabu 
tworzy wina w ramach tzw. „prywatnej 
kolekcji”.

Gratulujemy serdecznie winnicy 
Tabu z Jazowska i jej właścicielowi Ta-
deuszowi Bugańskiemu. 

Mamy nadzieję, że w III edycji Fe-
stiwalu wystąpią już wszystkie cztery 
winnice działające na terenie Gminy 
Łącko, a są to oprócz ww. winnicy z Ja-

zowska: winnica Eden z Łazów Brzyń-
skich, winnica Klimów z Maszkowic 
i najmłodsza, ale niezwykle dobrze 
rokująca winnica Jacka Szczepaniaka 
z Łącka. 

Trzymamy zatem kciuki i życzymy 
powodzenia.

Pierwszy cykl turniejów 4 gmin dobiegł końca. Zawody odbywały się w Gminach: Łącko, Łukowica, Po-
degrodzie i Stary Sącz. Rywalizacja finałowa odbyła się w Gimnazjum im, Juliusza Słowackiego w Sta-
rym Sączu. Czwarty etap był jednocześnie turniejem o puchar Burmistrza Starego Sącza - Jacka Lelka.  
W zmaganiach wzięło udział ponownie ponad 100 szachistów i szachistek, oczywiście najwięcej, bo aż 
42 w najważniejszej, najmłodszej grupie dzieci do lat 10-ciu.

Po zakończonych zmaganiach, 
przy szachownicach, nastąpiło 
oficjalne zakończenie I edycji. 

Główny inicjator i pomysłodawca – 
Witold Majerski podsumował turniej 
w Starym Sączu a następnie cały cykl, 
jednocześnie dziękując osobom zaan-

gażowanym w organizację zawodów, 
a byli to: Stanisław Gamoń – sę-
dzia główny, Bogdan Łuczkowski 
– sędzia pomocniczy  i fotograf zawo-
dów, Wioletta Nowak – p. Dyrektor 
Gimnazjum w Starym Sączu,  Dawid 
Słowik – gospodarz turnieju w Łącku, 

Andrzej Bargieł – gospodarz tur-
nieju w Łukowicy, Leszek Kożuch 
i Zygmunt Biel – gospodarze turnie-
ju w Brzeznej, Magdalena Bargieł, 
Krzysztof Bieda, Andrzej Majer-
ski – nieoceniona pomoc w organiza-
cji.  Następnie dokonano uroczystego 
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wręczenia nagród. Puchary i medale 
dla najlepszych zawodników w turnie-
ju oraz w łącznej klasyfikacji wręczyli: 
Burmistrz Starego Sącza Jacek 
Lelek, Wójt Gminy Łącko Jan 
Dziedzina, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łukowicy An-
drzej Bargieł oraz Pani Dyrektor 
Wioletta Nowak. Najlepszym w po-
szczególnych kategoriach został wrę-
czony sprzęt elektroniczny ufundowa-
ny przez sponsora głównego - Vantis 
Holding, które to nagrody otrzymali 
z rąk żony Prezesa firmy - pani Elżbie-
ty Sołtys.  Na zakończeniu był obecny 
także właściciel firmy Rolbud Instal 
– p. Krzysztof Zbozień, który tak-
że wręczał nagrody ufundowane przez 
swoją firmę. W imieniu innych sponso-
rów nagrody wręczał Witold Majerski, 
przedstawiając wizerunek firmy oraz 
ich właścicieli.  Ostatnim etapem na-
gradzania było rozlosowanie nagród, 
wśród uczestników, którzy wzięli udział 
w każdym z 4 turniejów. A były to: dwa 
tablety (Firma Vantis), 20 szt. blocz-
ków na kebaby od firmy ,,Kebab’’ St. 
Sącz – rynek (właściciel p. Grzegorz 
Franczyk ), smycze, odblaski oraz upo-
minki – od firmy Piwniczanka, słu-
chawki od firmy Expertcom (Tomasz 
Kurowski ), upominki – Anglostacja 
Stary Sącz (p. Katarzyna Karlak ), Na-

grody rzeczowe – Biurowiec Stary 
Sącz (państwo Anna i Grzegorz Ba-
ran).

Podczas trwania turnieju uczestni-
cy byli częstowani pysznymi ciastkami 
oraz ciastem ufundowanym przez fir-
mę ,,Zacisze’’ Gołkowice ( p. Grze-
gorz Klag ). 

Najlepsi w każdej kategorii w klasy-
fikacji ogólnej:
Grupa A – do lat 10
1. Bieda Franciszek - Limanowa
2. Sukiennik Kamil - Limanowa
3. Golonka Konrad – Limanowa
Grupa B – Szkoły  Podstawowe
1. Hopek Łukasz – Nowy Sącz
2. Kmak Kacper – Nowy Sącz
3. Bargieł Aleksandra – Przyszowa
Grupa C – Gimnazjum
1. Trzajna Bartosz – Słopnice
2. Pierzga Łukasz – GOK Łącko
3. Mikołajczyk Miłosz –GOK  Łącko
Grupa D – Open
1. Kuciel Władysław – Nowy Sącz
2. Czyrnek Stanisław – Wilkowisko
3. Wesołowski Tadeusz – Nowy Sącz

To wyjątkowe wydarzenie nie odby-
ło by się bez hojności i wsparcia gospo-
darzy każdego turnieju, p. Wójta Gminy 
Łącko Jana Dziedziny, p. Wójt Gmi-
ny Łukowica Czesławy Rzadkosz, p. 
Wójt Gminy Podegrodzie Małgorza-

ty Gromali oraz Burmistrza miasta 
Stary Sącz p. Jacka Lelka. Turniej 
4 Gmin wspiera także Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Małopolskiego 
p. Urszula Nowogórska. 

Organizatorom największą satys-
fakcję sprawia fakt, iż z każdym na-
stępnym turniejem wzrasta zaintereso-
wanie tą królewską grą oraz że w dobie 
komputerów i internetu, dzieci i mło-
dzież tak licznie i chętnie przychodzą 
na zajęcia szachowe a następnie ak-
tywnie biorą udział w zawodach, mile 
spędzając czas podczas partii przy sza-
chownicach. 

Sponsorzy i partnerzy turnieju 
w Starym Sączu: 
• Vantis Holding                 
• Rolbud                               
• Zacisze – Gołkowice       
• Biurowiec – Stary Sącz   
• Expertcom – Łącko         
• Piwniczanka                      
• Anglostacja                       
• Nestor                                
• Kebab – Stary Sącz  

Patronat medialny – Starosądeckie.
info     

Już za rok kolejna edycja turnieju na 
który już teraz serdecznie zapraszamy.

Z szachowym pozdrowieniem
Bogdan Łuczkowski

IX Międzynarodowe Grand Prix Małopolski  
o Puchar Wójta Gminy Łącko

22 października 2016 r. mieszkańcy 
Gminy Łącko mogli zobaczyć  na Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Łącku cie-
kawe walki bokserskie  przeprowadzo-
ne w ramach  IX Międzynarodowego 
Grand Prix Małopolski o Puchar Wójta 
Gminy Łącko. Głównym organizato-

rem turnieju była Gmina Łącko oraz 
Sądecki Klub Bokserski „Golden Team” 
broniący pozycji lidera całego cyklu. Na 
starcie stanęło ponad stu zawodników 
i zawodniczek z całego kraju, którzy 
zaprezentowali swoje umiejętności pię-
ściarskie w różnych kategoriach wago-

wych. W sumie zostało stoczonych 30 
walk. 

Wyniki, zestawienia oraz punktacja 
indywidualna znajduje się na oficjalnej 
stronie  Małopolskiego Związku Bok-
serskiego www.mzb.org.pl.

Dawid Słowik 
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Amatorska Liga Futsalu w sezonie 2016/2017

Halowa Liga Oldbojów

Halowy Turniej Mikołajkowy 
o Puchar Wójta Gminy Łącko

Na Hali Widowiskowo – Sporto-
wej w Łącku odbywa się Ama-
torska Liga Futsalu. Rozgrywki 

rozpoczęły się 20 listopada i trwać będą 
do końca lutego. Warunkiem wystąpie-
nia w zawodach było ukończenie 16 lat 
oraz zgłoszenie drużyny do 15 listopa-
da 2016 r. W tym roku udział bierze 
12 drużyn. Po kilku rozegranych spo-
tkaniach dominują drużyny: Proj-Bud 
Łącko, Olimp Team czy ubiegłoroczni 
triumfatorzy Som Gorsi. Jednak piłka 

jest w grze i wszystko bardzo szybko się 
zmienia. 

Zapraszamy do oddawania głosów 
w naszej ankiecie, gdzie zadaliśmy py-
tanie:

Kto Twoim zdaniem  
wygra tegoroczną ALF?

Każdy może oddać swój głos na jed-
ną z drużyn. Warto śledzić również ofi-
cjalną stronę: http://ligafutsalu.futbo-

lowo.pl/, gdzie znajdziecie informacje 
o lidze, wyniki, statystyki, zapowiedzi, 
podsumowanie, fotografię itp.

Jednak przede wszystkim zaprasza-
my na Hale Widowiskowo-Sportową 
w Łącku do kibicowania. Zapewniamy 
duże emocje związane z rywalizacją 
drużyn, szybkie składne akcje oraz wal-
kę do ostatniego gwizdka sędziego. 

Dawid Słowik

19 listopada 2016 r. odbyła się 
pierwsza kolejka Halowej Ligii Oldbo-
jów w Hali Widowiskowo – Sportowej 

3 grudnia 2016 r. odbył się Halowy 
Turniej Mikołajkowy o Puchar Wój-
ta Gminy Łącko w Hali Widowiskowo 
– Sportowej w Łącku.   Do rozgrywek 
zgłosiło się 12 drużyn. Zwycięzcą tur-
nieju została drużyna Som Gorsi, po-
konując w rzutach karnych drużynę 
Domax 0:0 (k. 2:1).

Można było obejrzeć wiele wspania-
łych akcji rozgrywanych w duchu „fair 
play”. W ramach turnieju wyłoniono 
również najlepszego Zawodnika oraz 
Bramkarza turnieju, którymi zostali: 
Jarosław Konopka – najlepszy zawod-
nik turnieju (drużyna Som Gorsi) i Ar-

w Łącku. W tym roku w rozgrywkach 
bierze udział 6 drużyn z Gminy  Łącko, 
Kamienica i Ochotnica:  Oldboje Lu-
bania Tylmanowa, Oldboje Jazowsko, 
Woj-Tom Łącko, Oldboje Gorc  Ochot-
nica, Oldboje Łącko i Oldboy ‘s Gorce 
Kamienica. W tym sezonie Halowa 
Liga Oldbojów rozgrywana jest nieco 
inaczej niż w ubiegłych latach, czyli nie 
w systemie turniejowym tylko syste-
mem kolejkowym. Zgodnie z regulami-
nem zawodnicy muszą mieć ukończone 
35 lat. Jednak każda z drużyn może do-

puścić dwóch graczy powyżej 32 roku 
życia, którzy nie są zrzeszeni w żadnym 
klubie sportowym. Spotkania trwają 2 
x 20 minut.

  Mecze Oldbojów odbywają się re-
gularnie w każdą sobotę  na Halę Wido-
wiskowo – Sportową w Łącku o godz. 
15:30 i trwać będą do 4 marca.

Zapraszamy sympatyków piłki ha-
lowej na hale i również do śledzenia 
wyników na oficjalnej stronie: http://
ligafutsalu.futbolowo.pl/

Dawid Słowik

tur Bielak – najlepszy bramkarz turnie-
ju (drużyna Domax ). Warto dodać, że 
turniej pod względem sportowym stał 
na bardzo wysokim poziomie.

Celem turnieju było:
• propagowanie piłki nożnej wśród 

młodzieży,
• angażowanie społeczeństwa do ak-

tywności ruchowej,
• rozwój sprawności fizycznej i umy-

słowej,
• zachęcenie do aktywnego spędzania 

czasu wolnego,
• sport lekiem na patologie i zagroże-

nia. 

Gratulacje zwycięzcom oraz wszyst-
kim drużynom za udział i zaangażowa-
nie.

Dawid Słowik 
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Podsumowanie rundy jesiennej 
przez GLKS Zyndram Łącko

Pasjonat

Międzynarodowe Pokazy Sztuk Walki BUDO-BUSHI 2016

Czas na krótkie podsumowanie run-
dy jesiennej w wykonaniu naszych 
Seniorów, występujących w A –

klasie Nowosądeckiej. Drużyna po run-
dzie jesiennej zajmuje 9 pozycję. W run-
dzie jesiennej nasi zawodnicy rozegrali 
15 spotkań. Zdobyli w nich 19 punktów. 
Odnieśli 6 zwycięstw, jeden remis i po-
nieśli osiem porażek. Jako gospodarze 
nasi piłkarze rozegrali 7 spotkań zdo-
bywając w nich 10 punktów. Odnosząc 
trzy wygrane jeden remis i trzy porażki. 
Bilans bramkowy to:16-12. Na wyjeź-
dzie nasi gracze rozegrali osiem spotkań 
i zdobyli w nich 9 punktów odnosząc 
trzy zwycięstwa i pięć porażek. Bilans 
bramkowy to: 18-20. W rundzie jesien-
nej na boisku pojawiło się w drużynie 26 
zawodników. Najdłużej na boisku prze-
bywał - Dawid Słowik 1165 minut. Naj-

lepszym strzelcem drużyny w rundzie 
jesiennej byli Szymon Gonciarz i Dawid 
Słowik, którzy zdobyli po 6 bramek. Za-
wodnicy otrzymali 24 kartki żółte oraz 3 
czerwone i tym kończą rundę jesienną. 

Obecna młodzież to siła naszego 
GLKS, co pokazują w swoich Ligach, 
a mianowicie:

Sekcja trampkarzy z rocznika 2002 
– 2004 prowadzona przez trenera 
Krzysztofa Dudę jest liderem  swojej 
ligi ( II liga Nowosądecka trampkarzy-
).W rundzie jesiennej przegrali tylko 
jedno spotkanie.

Nasza Druga sekcja to Młodsi Ju-
niorzy z rocznika 2000 - 2001 prowa-
dzona przez trenera Dawida Słowika. 
Sukcesem młodych piłkarzy, jako be-
niaminka jest zajęcie drugiej pozycji 
w lidze (II liga Nowosądecka Juniorów 

młodszych).  Zawodnicy przegrali rów-
nież tylko jedno spotkanie na inaugu-
rację rundy jesiennej, a później zaczęli 
zwycięski szlak do momentu ostatniego 
spotkania gdzie pojechali do lidera ligi 
i zremisowali 1: 1 z drużyną Kamionka 
Kamionka Wielka.

Nasze obie drużyny zawalczą w run-
dzie wiosennej o awans do najwyższych 
lig rozgrywkowych na terenie Nowosą-
deckim.

Kibicom serdecznie dziękujemy za 
obecność na spotkaniach ligowych, do-
ping i wsparcie. 

Do zobaczenia w rundzie wiosen-
nej!!!!

Dawid Słowik

Jest w naszej gminie człowiek o nie-
zwykłej pasji, choć dla niektórych 
może się ona wydawać naprawdę 

zwyczajna – to sport, a konkretnie pił-
ka nożna. Z tym, że człowiek o którym 
mowa, a jest nim Marek Cwenar z Łąc-
ka, wiedzę ma tak ogromną, że mógłby 
nią przyćmić niejednego komentatora 
sportowego. Jego kolekcja – wycinki 
prasowe, zdjęcia – jest niebagatelna, 

to kilkadziesiąt grubych, szczelnie wy-
pełnionych segregatorów.W kolejnym 
numerze zamieścimy wywiad z tym 
ciekawym człowiekiem, a tymczasem 
przeczytajcie fragment z jego tzw. hi-
storii Zyndrama, publikowanej na jed-
nym z portali społecznościowych. 

„Czy wiecie,że”...
Zyndram Łącko występuje nie-

przerwanie od osiemnastu lat w roz-
grywkach nowosądeckiej klasy A ?

Historyczny awans uzyskany zo-
stał w roku 1999, choć po rundzie 
jesiennej (przeciętnej w naszym wy-
konaniu) nic na to nie wskazywało. 
Metamorfoza nastąpiła wiosną. Po 
kilku z rzędu zwycięstwach Zyndram, 
zarządzany przez pana Henka Dybca 
piął się w górę tabeli, aż do momen-
tu meczu z Dunajcem II Nowy Sącz, 
gdzie przytrafiła się nikła co prawda 
porażka (2 - 3), która jednak w osta-
tecznym rozrachunku zadecydowa-
ła o nieszczęsnej drugiej pozycji, nie 

przewidzianej niestety awansem do 
wyższej klasy rozgrywkowej.

Niespodziewany zwrot wydarzeń 
nastąpił nieco później. Otóż grająca 
do tej pory w klasie A drużyna rezerw 
Sandecji połączyła się ze Startem, wy-
stępującym w tzw. „okręgówce”. W ten 
oto sposób zwolniło się jedno miejsce. 
Radość była ogromna!...

Pierwsze historyczne spotkanie 
rozegrano na miejscowym stadionie 
w obecności 500 widzów! Zyndram 
pokonał (jak najbardziej zasłużenie 
zresztą) faworyzowany zespół Grodu 
Podegrodzie 2 - 0 po bramkach Krzyś-
ka Adamczyka i Jacka Miłkowskiego. 
Oprócz wymienionych zagrali jeszcze 
w tym meczu: Mariusz Adamczyk, 
Zabłocki, Baziak, Pomietło, Cidyło, 
Krzyśko, Majchrzak, Miśtak, Kutwa, 
Kowalik, a na bramce stał nieodżało-
wany Staszek Twardowski...

Tak to się wszystko na tym szcze-
blu rozgrywek zaczęło.

c.d.n.

10 grudnia 2016 roku na Hali Wido-
wiskowo Sportowej w Łącku odbyła się 
już piąta Gala Budo Bushi 2016. Orga-
nizatorem imprezy był Pan Stanisław 

Majchrzak reprezentujący Stowarzy-
szenie Samoobrony Sztuk Walki (In-
ternational Self Defense Association) 
wraz z innymi organizacjami, nato-
miast Patronat nad imprezą objął Wójt 
Gminy Łącko. Gala rozpoczęła się od 
przeprowadzenia seminarium i egza-
minów na stopień DAN. O godz. 17:00 
odbyły się główne pokazy mistrzów ju 
jitsu, aikido, karate i wszelkich odmian 
sztuki walki, którzy zaprezentowali bi-
cie rekordu w rozbiciach, testy mieczy 

i organizmu oraz techniki powietrzne.
Impreza cieszyła się dużym zainte-

resowaniem mieszkańców Gminy Łąc-
ko oraz przybyłych gości.

Na zakończenie wystosowany został 
apel o pomoc w formie 1% podatku dla 
dwuletniego  Bartosza, który wymaga 
intensywnej rehabilitacji i specjali-
stycznego sprzętu. Bartosz urodził się 
jako wcześniak z śródmózgowym wyle-
wem IV stopnia.
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Organizator: WSTĘP WOLNY

Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina
serdecznie zaprasza na

w wykonaniu

Orkiestry Reprezentacyjnej  
Straży Granicznej z Nowego Sącza

pod dyrekcją ppłk. SG dr. hab. Stanisława Strączka
z udziałem solistów:

Jadwiga Postrożny – mezzosopran 
Natalia Zabrzeska – sopran 

Dariusz Stachura – tenor 
oraz

Anna Gromala, Małgorzata Duda, Iwona Gałysa, Marcin Wnęk,  
Tomasz Jarosz, Wacław Wacławiak, Józef Biel

KONCERT NOWOROCZNY

dn. 21 stycznia (sobota) o godz. 17.00 
W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁĄCKU



Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Spotkanie autorskie z poetą Franciszkiem Opydem Jestem mały – wiem więcej

Gala Budo Bushi 2016

Gala Budo Bushi 2016

Św. Mikołaj w Łącku


