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ŁĄCKA JESIEŃ
Umilknie gwar na ulicach,
do szkoły powrócą dzieci,
łącka witamin skarbnica
plonem sadów będzie świecić.
Zabrzeż, Zagorzyn i Szczereż
na tych południowych zboczach,
owocowy jest interes,
a praca w nim jest urocza.
Kiedy brzoza barwę zmieni,
zapachnie dym z kartofliska,
poczujesz barwę jesieni,
pora przyjścia jej jest bliska.
Ona twą pracę oceni,
jesień jest podsumowaniem,
ile miłości dałeś ziemi,
to tyle od niej dostaniesz.

Święto Owocobrania 2012 w obiektywie
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Pierwszy dzień Owocobrania w duchu sportowej
rywalizacji
Doroczne Święto Owocobrania, odbywające się 1 i 2 września br., zgromadziło tłumy na łąckim
rynku. Sobotnie uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez delegacje samorządowe
oraz lokalne organizacje, pod pomnikiem z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Dalsza część popołudnia upłynęła w duchu sportowym. Pan Janusz Klag Wójt
Gminy Łącko wręczył puchary uczestnikom Wakacyjnej Ligi Piłkarskiej. Młodzi
sportowcy otrzymali również upominki i gratulacje od Tomasza Ćwikowskiego Prezesa Firmy „Erbet”,
która była głównym sponsorem imprezy. Niekwestionowanym zwycięzcą
w grupie młodszej okazała się drużyna z Zagorzyna. Tuż za nią uplasowały
się drużyny z Łącka i Jazowska. W grupie starszej
pierwsze miejsce zajęła
drużyna z Łącka. Na drugim uplasowała się drużyna z Jazowska a na trzecim z Kadczy.
G ł ó w n y m p u n ktem sobotniej imprezy
były Zawody Młodych

Dwumiesięcznik Gminy Łącko
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Strongmanów. Gościem specjalnym
a zarazem sędzią głównym zawodów
był mieszkaniec Krynicy Zdroju - Tomek
”Highlander” Kowal – jeden z najlepszych obecnie Strongmanów Polski i Europy, najsilniejszy człowiek Małopolski
i jeden z najsilniejszych
ludzi w naszym kraju,
zdobywca wielu trofeów
na arenie krajowej i międzynarodowej i jednocześnie sportowa chluba
Sądecczyzny. Sponsorem
Tomka jest Firma Erbet
z Nowego Sącza.
Sześciu młodych chłopaków z naszego regionu rywalizowało ze sobą
w konkurencjach typowych dla strongmanów
a mianowicie: spacerze
farmera, spacerze buszmena, wadze płaczu,
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martwym ciągu, zegarze oraz uchwycie
Herkulesa. Młodzi siłacze bardzo ambitnie rywalizowali podczas trwania całego
turnieju. W klasyfikacji ogólnej zawodów mini strongman w Łącku pierwsze
miejsce zajął 18-letni Mariusz Małucha,
zaraz za nim uplasował się Rafał Gawlik.
Trzecie miejsce zajął siedemnastoletni
mieszkaniec Czerńca Błażej Brzeczek.
Należy również wspomnieć, iż zawody
były przeprowadzane na profesjonalnym
sprzęcie, na którym na co dzień startują zawodowi strongmani Polski, został
on udostępniony przez naszego mistrza Tomka Kowala.
Pokaz siły Tomka objął m.in. „spacer buszmena” z 4 dziewczynami jako
obciążenie, „zegar” z 5 dziewczynami
w „wiaderku”, podnoszenie forda c-maxa i przetaczanie 440 kg opony. Dwóm
młodym strongmanom opłaciło się podjęcie wyzwania rzuconego przez mistrza.
Za przetoczenie opony dostali od niego
po tysiąc złotych.
Jak się okazało Tomasz Kowal to nie
tylko człowiek o wielkiej sile fizycznej,
ale świetny prowadzący imprezę. Umiejętnie wciągał publiczność do wspólnej
zabawy i kibicowania. Swoją tężyznę fizyczną mogli sprawdzić również miejscowi siłacze amatorzy. W przeprowadzeniu zawodów krynickiego mistrza
wspierał Ryszard Gądek nauczyciel
ze Starego Sącza.
Po zakończeniu zmagań sportowych
każdy ze zgromadzonej publiczności
mógł dostać autograf oraz zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z Tomaszem Kowalem, który bardzo chętnie poświęcał czas
swoim sympatykom i kibicom.
Salwy śmiechu, głośny doping i brawa
to dowód na to, że zarówno zawodnicy,
jak i uczestnicy świetnie się bawili.
KK

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.
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Niedzielne świętowanie Owocobrania
Za nami już Święto Owocobrania, które w tym roku upłynęło pod
znakiem dobrej zabawy i niezapomnianych emocji i wrażeń.

N

iedzielne obchody Święta Owocobrania rozpoczęły się już tradycyjnie Mszą Św. odprawioną w kościele parafialnym w Łącku. Następnie
barwny korowód, w skład którego weszli:
zespoły regionalne – Górale Łąccy i Zespół Regionalny im. Joszka Prihody z Petrovan, przedstawiciele Związku Podhalan oddział w Łącku, uczestnicy projektu
POKL „W świecie sztuki” oraz Orkiestra
Dęta im. Tadeusza Moryto poprowadził
wszystkich gości do łąckiego Rynku.
Wokół płyty Rynku rozłożone były
liczne stoiska wystawowe i promocyjne.
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Specjalne stoiska zaprezentowało również 10 sołectw gminy Łącko, które walczyły w Turnieju Wsi o Nagrodę Wójta
Gminy Łącko. To właśnie nad tymi stoiskami unosiły się wyśmienite zapachy
potraw regionalnych i innych specjałów, a oko przyciągały smakowite owoce. Nie zabrakło również łąckiej muzyki
i okolicznościowych przyśpiewek. Największą ilość punktów otrzymało stoisko sołectwa Jazowsko, na którym nawet zaprezentowano niespotykany już
dzisiaj sposób przędzenia wełny na kołowrotku. Wielkim zainteresowaniem

cieszyła się również wystawa traktorów
i nowoczesnego sprzętu sadowniczego
zaprezentowana przez łąckich sadowników.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, który przywitał również przybyłych gości.
Wśród nich znaleźli się: posłowie RP:
Józef Lassota, Arkadiusz Mularczyk,
Wiesław Janczyk, senator Stanisław Kogut, Starosta Nowosądecki Jan Golonka, przedstawiciele z partnerskich gmin
z Petrovan na Słowacji i Szob na Węgrzech oraz z gminy Szydłów z wójtem
Janem Klamczyńskim na czele. Wójt podziękował również specjalnym pismem
okolicznościowym twórcom ludowym
z regionu łąckiego za promowanie Gminy w kraju i poza jego granicami.
Lipiec Sierpień 2012
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Zdjęcia W.Pasoń

Następnie rozpoczął się blok regionalny, w którym zaprezentowali się Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto oraz
zespoły regionalne z Łącka i Petrovan.
W trakcie występów wspaniałymi plackami z jabłkami i śliwkami oraz owocami, wszystkich zgromadzonych częstowali członkowie Związku Podhalan
oddział w Łącku. Zaznaczyć należy, iż
placki te zostały upieczone przez przedstawicieli 11 sołectw walczących w Turnieju Wsi. Najlepsze, wg jury, placki
przygotowały sołectwa z Czarnego Potoku, Zabrzeży, Zagorzyna i Szczereża.
Po występach nadszedł czas na zmagania w konkurencjach o charakterze
sportowo-rekreacyjnym. W zawodach
wystartowało aż 9 sołectw. Zawodnicy walczyli niezwykle dzielnie, pokonując własne słabości i walcząc z tremą – nawlekali igłę, biegali z workiem
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ze zbożem, podnosili ciężarek, zbijali
skrzynki, ujeżdżali byka. Zmagali się
również w konkurencji siłowej nazywanej uchwytem Herkulesa, którą jako
niespodziankę dla uczestników przygotował Mistrz Polski Strongman Tomasz
Kowal. Konkurencje te wzbudzały wielkie emocje i towarzyszyły im salwy nie
tylko gromkiego śmiechu, ale i oklaski.
Po podsumowaniu punktów w trzech
głównych konkursach, a więc w konkursie stoisk, placków i sportowym najlepszym okazało się sołectwo Łącko, które
zdobyło w sumie 155 punktów i nagrodę
Wójta w wysokości 5000 zł, drugie były
Maszkowice (141 pkt i 3000 zł), a trzeci Zagorzyn (133 pkt i 2000 zł).
Symboliczne czeki wraz z dyplomami przekazał na ręce sołtysów zwycięskich drużyn Janusz Klag Wójt Gminy
Łącko wraz z senatorem Stanisławem

Kogutem i radnym Gminy Łącko Stefanem Grabcem. Wójt pogratulował również wszystkim uczestnikom Turnieju
Wsi, składając jednocześnie podziękowania na ręce sołtysów.
Po zmaganiach turniejowych fantastyczną rozrywkę zgotowała dla tłumnie zgromadzonej publiczności kielecka
formacja – Kabaret Skeczów Męczących. Skecze obrazujące naszą rzeczywistość w krzywym zwierciadle przypadły wszystkim do gustu, a niemilknące
owacje długo nie pozwoliły kabareciarzom zejść ze sceny.
Niedzielne świętowanie zakończyła
zabawa taneczna z zespołem Luz-Muz,
w trakcie której cała płyta łąckiego rynku wypełniła się rozbawionymi mieszkańcami gminy.
(b.g.)
Wiadomości łąckie 5

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Łącko 22-24 czerwiec 2012 r.
Rok 2012 jest dla nas szczególnym rokiem, gdyż,
przeżywaliśmy w nim jubileuszowe X Świętojańskie Dni Młodych w Łącku, które odbyły się przy
udziale kilku tysięcy ludzi, w atmosferze modlitwy, zdrowej rywalizacji i sukcesów sportowych
oraz rozrywki, miłego spędzania wolnego czasu
wraz z całą rodziną przy wartościowej muzyce
i spotkań z ludźmi o pozytywnych wartościach.
Dlatego ta trzydniowa religijno-kulturalna im-

W

tym roku, który przeżywamy
pod ogólnym hasłem duszpasterskim „Kościół naszym
domem” chcieliśmy aby każdy człowiek
poczuł się w Kościele jak w domu, dlatego pomocą było hasło tegorocznych X
ŚJDM „KOCHAM MÓJ KOŚCIÓŁ”.
Tylko jasna deklaracja miłości wobec wspólnoty w której się żyje jest wyrazem przywiązania do niej, szacunku,
poważnego traktowania członków tej
wspólnoty oraz odpowiedzialności za tę
wspólnotę, jej piękno, rozwój i właściwy
obraz. To hasło miało także wzbudzić
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preza, stała się już tradycją wpisaną w krajobraz kwitnącej jabłoni. Odbywa się ona, co roku
w ostatni weekend przed zakończeniem roku
szkolnego i odpustu ku czci Św. Jana Chrzciciela
w Łącku, stąd nazwa Świętojańskie. Jest ona nie
tylko wspólnym świętowaniem ludzi młodych,
ale także całych rodzin i starszych oraz niejako
podsumowaniem całorocznej działalności Dekanalnego Duszpasterstwa Młodzieży.

w młodym człowieku poczucie bycia kochanym przez Kościół, akceptowanym
ze swoimi dobrymi cechami i wadami,
bez osądzania czy wydawania opinii. To
Chrystus jest Głową i Siłą Kościoła, to
On chciał tego Kościoła, aby był On znakiem Jego obecności w świecie, wyrazem
miłości jaką ukochał każdego człowieka
i głosicielem Dobrej Nowiny o zbawieniu
czyli pojednaniu ludzi z Bogiem. Każdy
z nas przez Sakrament Chrztu Świętego został wybrany przez Chrystusa na
apostoła, świadka działania Boga w życiu człowieka.

Dlatego punkty programu kolejnych
Świętojańskich Dni Młodych, oraz przygotowane gadżety, miały na celu pomóc
zrozumieć czym jest Kościół dla każdego katolika i jaka jest w Nim jego rola.
Chcieliśmy ukazać młodym ludziom, że
miłość Kościoła jest trudna i wymagająca, ale stanie się niemożliwa, gdy zwrócimy tylko uwagę na wady jego członków,
a nie na Chrystusa, który nikogo nie potępia i zawsze jest gotowy aby przebaczyć i z radością przyjąć powracającego
człowieka, syna marnotrawnego. Chcieliśmy się nauczyć że zawsze w Kościele
Lipiec Sierpień 2012
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jest najważniejszy Bóg i człowiek i wzajemna miłość i przyjaźń.
To hasło zostało realizowane przez wolontariuszy i wszystkich którzy włączali
się w przygotowanie tej imprezy.
W tym roku także udaliśmy się pieszo w „Marszu wspólnoty Kościoła” do
Kaplicy w Szczereżu, który był wyrazem wspólnego pielgrzymowania w duchu modlitwy, gdzie głównym programem była „Pasterka Świętojańska”, po
niej czuwanie i „Wschód słońca z Jezusem”. Tę część poprowadziła młodzież
z Tarnowa z zespołem „Gaudentes” wraz
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ze swoim opiekunem ks. Łukaszem Kurmaniakiem.
Jak co roku przez te dni przewijała się wspólna modlitwa(czuwanie, Eucharystia), zawody sportowe (piłka nożna, siatkowa, koszykówka, szachy) oraz
koncerty religijne i imprezy kulturalne.
Wystąpił nasz młodzieżowy teatr „BERECIK” ze sztuką „Mój Chrystus Połamany”.
W tym roku wystąpiły zespoły z pięknymi koncertami: „FORMACJA NIEGODNI”, „ANASTASIS”, „WESOŁE NUTKI”, „TOMEK KAMIŃSKI

z Zespołem” oraz nasza regionalna kapela „GÓRALSI”. Wystąpił także dobrze
znany zespół „LOMBARD”. Wystąpili także nasi młodzi twórcy, śpiewający
w rożnych zespołach regionalnych lub
indywidualnie oraz grający na różnych
instrumentach.
X Świętojańskie Dni Młodych zakończyliśmy z Bł. Janem Pawłem II i odśpiewaliśmy wspólnie z młodzieżą jego ulubioną piosenkę „Barka.”
Jak co roku tak i w obecnej edycji
Świętojańskich Dni Młodych było wiele
cennych nagród do wygrania. Główna
Wiadomości łąckie 7
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nagroda to wyjazd na tygodniowy,
wakacyjny pobyt w TAIZÉ we Francji, oraz w do Rzymu w ramach Europejskich Spotkań Młodych. Wierzymy
mocno, że modlitwa, refleksja, kultura,
muzyka, śpiew, sport i zabawa pomogły nam zrealizować słowa Ojca Świętego Benedykta XVI „Proszę was, drodzy przyjaciele, abyście kochali Kościół,
który zrodził was do wiary, który wam
dopomógł w lepszym poznaniu Chrystusa, który pozwolił wam odkryć piękno
Jego miłości”.
8 Wiadomości łąckie

Jubileuszowe X Świętojańskie Dni
Młodych są okazją aby podziękować
wszystkim, szczególnie tym którzy już
od I ŚJDM nas wspierają. Jesteśmy świadomi że te szczególne Dni Świętojańskie
nie odbyłyby się bez modlitwy, pracy nie
tylko wolontariuszy i młodzieży ale także parafian oraz wsparcia wielu życzliwych i hojnych sponsorów. Chcemy
z całego serca podziękować wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tego ważnego i cennego dla nas wszystkich dzieła.

Dziękujemy wielu anonimowym ofiarodawcom. Każdego roku na Jasnej Górze
na zakończenie Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej i w święto naszego wolontariatu(23 września) jest odprawiana Msza
św. w intencji wszystkich dobroczyńców
Świętojańskich Dni Młodych i naszego
Stowarzyszenia.
Obok zamieszczamy listę sponsorów
i osób, które wsparły nasza inicjatywę,
którym gorąco dziękujemy. BÓG ZAPŁAĆ.
Lipiec Sierpień 2012
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• Ksiądz Prałat Józef Trzópek wraz z parafianami naszej parafii św. Chrzciciela w Łącku
• 1. Radio RDN Małopolska – promocja i patronat medialny
• Urząd Gminy w Łącku
• Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
• Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
• Firma „STALPRODUKT SA” z Bochni – Pan Prezes Piotr
Janeczek
• Firma „SZUBRYT” – Nowy Sącz – Państwo Maria i
Zbigniew Szubryt
• Firma „BOŻENA” – Nowy Sącz – Państwo Bożena i
Wojciech Gargula
• Firma P.P.H.U „Centrum” – Nowy Sącz – Bogusław i Henryk
Popiela
• Firma „TATRALIFT” Partner&Service – Pan Paweł Popiela
• Firma „IGEKA” Usługi Geodezyjne i Informatyczne – Pan
Daniel Jasiurkowski
• Firma „LIMBLACH” – Limanowa- Pan Ignacy Włodarczyk
• Firma „EMPOL” Sp. z.o.o. - Tylmanowa
• Firma „TRAKTOR-SERWIS” Limanowa – Pan Marek
Krajewski
• GLKS ZYNDRAM i ORLIK w Łącku
• Firma „EMPOL TRANSPORT MAURER MARCIN” Tylmanowa
• Firma „ERBET” z Nowego Sącza
• Firma „FAKRO” z Nowego Sącza
• Firma „BRUK-BET „ z Niecieczy
• Firma Budowlana – Państwo Jadwiga i Józef Wójcik
• Firma P.P.H.U „GRAMET” - Pan Grzegorz Garwol
• Firma „AMADEUSZ” z Nowego Sącza
• Firma „OWOPOL” Rusnarczyk - Koza
• Firma „OWOC ŁĄCKI”
• Firma Ochroniarska „VIP” z Łącka
• Salon fryzjerski „KATARZYNKA” – Państwo Zofia i
Aleksander Grela
• Salon Fryzjerski „BARBARA” w Łącku
• Firma „DOMEL” Pana Gomulca
• Firma Info – Geo – Pan Tomasz Maciuszek
• Sklep „U KAZKA” Państwo Urszula i Kazimierz Franczyk
• Restauracja „POD JABŁONIĄ” w Łącku
• Firma Handlowo-Usługowa „EFEKT” Państwo Elżbieta i
Stanisław Rdzawski
• Dom Wczasowy „STEFANIA” – Państwo Leopold i Leonia
Dybiec
• Bank Spółdzielczy w Łącku
• Firma przewozowa P. Mieczysława Sopaty z Łącka
• Firma przewozowa P. Zbigniewa Kwita z Kamienicy
• Sklep „CARREFOUR” – w Łącku
• Sklep „VOLT”- Państwo Stanisław i Izabela Piksińscy
• Sklep „ADK-SYSTEM” – Państwo Piotr i Anna Kurpisz
• Sklep „PATRYK” Pani Katarzyna Farganus
• Pasmanteria w Łącku – Pani Józefa Złotnik
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Sklep „RTV-AGD” Państwa Krystyny i Andrzeja Zbozień
Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu
Sklep Ogrodniczy Państwo Ryszard i Magdalena Peciak
Sklep Ogrodniczy Państwo Aleksandra i Tomasz Misterka
Sklep Ogrodniczy Państwo Krystyna i Taduesz Gurgul
Zakład Cukierniczy „U GROMALI” – Państwo Katarzyna i
Adam Gromala
„TŁOCZNIA MAURERA” - Pan Krzysztof Maurer
Sklep „PIKO” – Państwo Anna i Bogusław Mamala
Sklep Pana Jana Mamali – Jazowsko
Hurtownia „OBRZUT” z Nowego Sącza
Sklep „U PLECHTY” Państwo Władysław i Elżbieta Plechta
Sklep „OLA” Państwo Małgorzata i Antoni Plechta
Biuro AVON – Pani Beata Sikora
Centrum „WELLNESS Dr. NONA” w Łącku Pani Magdalena
Jagieła
Biuro „ORIFLAME” Pani Joanna Kozicka
Kwiaciarnia - Pani Agnieszka Tomasiak
Kwiaciarnia – Pani Roberta Matusiewicz
Kwiaciarnia „NIEZAPOMINAJKA” w Tylmanowej
Sklep „HALI” - Pani Halina Kulig
Ks. Paweł Lewandowski
Księża z parafii i dekanatu Łącko
Siostry Służebniczki z Łącka
Siostry Albertynki z Grywałdu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łąckiej
Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół św. Kingi w Łącku
Dyrekcje Szkół w Łącku, Zagorzynie, Maszkowicach i
Szczereżu
Związek Podhalan Oddział Łącko
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Łącko
Komenda Policji w Starym Sączu – Posterunek w Łącku
Przedszkole „Promyczek”
Księgarnie z Łącka
Pani Róża Trela
Pani Maria Gromala
Państwo Zofia i Piotr Gąsienica(prowadzenie imprezy)
Pan Jan Dziedzina – radny powiatowy
Państwo Krystyna i Mateusz Sejud
Klubowi Seniora Michał
Państwo Danuta i Marek Miłkowscy
„INTERNATIONAL FIGHT CLUB” - Pan Stanisław
Majchrzak
Państwo Magdalena i Stanisław Talar
Państwo Alina i Michał Mikołajczyk
Państwo Maria i Antoni Potoniec
Państwo Jolanta i Józef Łączek
Państwo Beata i Edward Jurkowscy
Państwo Emilia i Władysław Faron
Państwo Kinga i Jacek Ogórek
Państwo Magdalena i Tomasz Pasiud
Państwo Katarzyna i Grzegorz Cidyło
Państwo Teresa i Józef Baran
Państwo Urszula i Paweł Dybiec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pan Stanisław Zygadło
Pan Andrzej Rozmus
Państwo Barbara i Paweł Szczodrowscy
Państwo Tomasz i Marta Gierczyk
Państwo Józefa i Tadeusz Maciuszek
Państwo Helena i Zdzisław Sobczak
Państwo Krystyna i January Faronowie
Państwo Stanisława i Marceli Franczykowie
Państwo Maria i Jan Franczykowie
Państwo Kazimiera i Stanisław Majkrzak
Państwo Andrzej i Elżbieta Chlebda
Państwo Patrycja i Wojciech Stec
Państwo Lucyna i Stanisław Krawczyk
Państwo Barbara i Tadeusz Krawczyk
Państwo Jan i Maria Kramarczyk ze Szczereża
Państwo Leonia i Henryk Miśtak
Państwo Jan i Aleksandra Myjak
Pan Jerzy Ochoda
Państwo Ewa i Jarek Cidyło
Państwo Lucyna i Wiesław Prostko
Państwo Maria i Stefan Pogwizd
Pani Stanisława Dybiec
Państwo Jadwiga i Stanisław Franczyk
Państwo Helena i Kazimierz Faron
Państwo Elżbieta i Mieczysław Faron
Państwo Beata i Sławomir Franczykowie
Państwo Maria i Jacek Ligas
Państwo Kazimiera i Zdzisław Celusta
Państwo Maria i Henryk Dybiec
Państwo Elżbieta i Władysław Adamczykowie
Pan Witold Majerski
Państwo Ewa i Dariusz Sobczyk
Pan Marian Tokarczyk
Pan Krzysztof Śliwiński
Pani Teresa Janczura
Ofiarodawcy, którzy zakupili losy
Młodzież z Grup działających w szkołach i parafiach
Wolontariat św. Ojca Pio i Szkolne Koło „Caritas” w Łącku
Anonimowi Ofiarodawcy

Jeżeli kogoś pominąłem proszę o wybaczenie. Wszystkim za każdy dar dobroci, życzliwości i serca ofiarowany na ten
cel niech Bóg wynagrodzi – Bóg zapłać!
Wdzięczni: Stowarzyszenie Wolontariat
św. Ojca Pio, ks. Tomasz Franczak – organizator X Świętojańskich Dni Młodych oraz młodzież Dekanatu Łącko.
Ks. Tomasz Franczak
Wiadomości łąckie 9
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6 – 8 maja 2012r. „Z książką na walizkach”
spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską
08.05.2012 roku w Szkole Podstawowej w Łącku odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Renatą Piątkowską, znaną i cenioną autorką książek dla dzieci.
Ewa Majerska

Zostali na nie zaproszeni uczniowie
klas I – III. Autorka ciekawie opowiadała o swojej twórczości literackiej, w której
opisuje codzienne sytuacje, które dzieją
się tu i teraz, a jej bohaterowie to zwyczajne dzieci, tyle tylko, że z poczuciem
humoru i głową pełną zwariowanych pomysłów. Zdaniem pisarki świat widziany
oczami dziecka sam w sobie jest niezwykły, choć jak twierdzi autorka, szczypta
magii nie zaszkodzi – stąd np. wróżka
pojawiająca się w książce „Lemoniadowy ząb”.
Pisarka przedstawiła młodym słuchaczom swoją najnowszą książkę
„Gdyby jajko mogło mówić”, w której wyjaśnia dzieciom pochodzenie
i znaczenie świątecznych zwyczajów.

10 Wiadomości łąckie

Autorka książkę tą napisała z myślą
o rozgraniczeniu trzech dziedzin –
związanych z przysłowiami, przesądami i zwyczajami, z którymi w życiu stykamy się najczęściej.
W trakcie spotkania ze strony dzieci
padło wiele pytań dotyczących warsztatu pracy pisarza. Uczestnicy otrzymali
autografy pisarki, mieli też możliwość
zakupienia książki autorki: „ Wieloryb”,
„To się nie mieści w głowie”. W spotkaniu wzięło udział ok.120 osób.
Spotkanie zorganizowane zostało
dzięki współpracy Biblioteki Szkolnej
i opiekuna Ewy Majerskiej z Biblioteką Gminną i jej kierownikiem p. Katarzyną Gromala w ramach I Małopolskich Spotkań Pisarzy z Młodym
Czytelnikiem.

Lipiec Sierpień 2012
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„Z Wisławą Szymborską spotkanie
w wierszu”
Pragnąc upamiętnić sylwetkę naszej noblistki, a jednocześnie kobiety niezwykłej skromności i zwyczajności oraz oddać cześć jej nietuzinkowej poezji, biblioteka szkolna Gimnazjum w Łącku zorganizowała konkurs recytatorki pn.
„Z Wisławą Szymborską spotkanie w wierszu”.
Aneta Gaborek

Do rywalizacji o laur zwycięzcy przystąpiły 34 uczestniczki,
reprezentujące bardzo wyrównany poziom umiejętności recytatorskich i interpretacyjnych. W ciągu dwugodzinnych przesłuchań jury oraz zebrani słuchacze mieli okazje wsłuchać się
w cudowną prostotę, ale jednocześnie wielka mądrość bijącą
z twórczości Szymborskiej.
Jury w składzie: Katarzyna Gromala (GBP w Łącku) i Aneta
Gaborek (biblioteka szkolna w Łącku) oceniało uczestniczki
według następujących kryteriów:
–– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
–– interpretacja tekstu,
–– kultura słowa,
–– wyraz artystyczny.

Bardzo trudne okazało się jednak wyłonienie jednoosobowego
zwycięzcy konkursu. Dlatego jury postanowiło przyznać kilka
miejsc równorzędnych.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce
Klaudia Miłkowska IIA
Paulina Piksa IIA
II miejsce
Angelika Urban IE
Ewelina Kutwa IA
III miejsce
Joanna Potoniec IC
Klaudia Mrówka IE
	Natalia Bandyk IIB
Wyróżnienie: Aleksandra Faron Vb
Katarzyna Dąbrowska Vb
Nagrody zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego.
Wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy!

Jubileuszowe Echo Trombity – i znów sukces łąckiej
Orkiestry
W dniach 22-24.06 już po raz 35. odbył się finał Małopolskiego
Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Przez trzy finałowe
dni w Nowym Sączu na Rynku i w Miasteczku Galicyjskim
zagrały 42 zespoły. Komisja obradowała w składzie: płk Franciszek Suwała, płk Stanisław Latek, kpt. Tadeusz Dobrowolski,
kpt. Stefan Żuk, Stanisław Migacz. Po wysłuchaniu 42 orkiestr
wyłonionych podczas eliminacji powiatowych w: Ryglicach,
Szczawnicy, Wieliczce, Nowym Wiśniczu, Polance Wielkiej,
Osielcu, Gródku nad Dunajcem i Laskowej (gra w marszu i koncerty konkursowe) przyznała Orkiestrze Dętej im. Tadeusza
Moryto z Łącka I miejsce w grupie Orkiestr działających przy
domach kultury i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych.

Lipiec Sierpień 2012
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Plener Artystyczny „Tworzymy”
i koncert Macieja Miecznikowskiego
Od 11 -14 lipca na łąckim Rynku odbywał się Plener Artystyczny
pn. „Tworzymy”. W trakcie tego wydarzenia można było się przyjrzeć pracy rzeźbiarzy, malarzy, hafciarek, jak również młodych
artystów zrzeszonych w projekcie POKL „W świecie sztuki”, można było również spróbować swoich sił w poszczególnych dziedzinach artystycznych.
W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli
udział twórcy z gminy Łącko, ale również zaprzyjaźnieni artyści z terenu Sądecczyzny. Swoje umiejętności prezentowali również uczestnicy zaangażowani
w projekt POKL „W świecie sztuki”,
który realizowany jest również przez
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, (finansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego). Okazuje się, że zainteresowanie było duże – tak starsi jak i młodsi
próbowali swoich sił w rzeźbie i płaskorzeźbie, malarstwie, czy też hafcie, czy
też lepieniu z gliny. Mieli możliwość posłuchania góralskiej muzyki.
Z uczestnikami pleneru spotkał się
Wójt Gminy Łącko Janusz Klag, który
podziękował im za zaangażowanie.

Plener trwał od 11-14 lipca, zaś 15.
w niedzielę można było obejrzeć wykonane prace na wystawie w Amfiteatrze
na Jeżowej, tuż przed koncertem Macieja Miecznikowskiego.
Sam koncert Macieja Miecznikowskiego zgromadził w Amfiteatrze na Jeżowej ogromne tłumy mieszkańców gminy
Łącko i turystów. Maciej Miecznikowski zaprezentował swój autorski projekt
utrzymany w bluesowo- jazzowym klimacie. Fani w Łącku mieli możliwość
usłyszeć jako jedni z pierwszych ten materiał, albowiem premiera płyty solowej
przewidywana jest na koniec roku 2012.
Po zakończeniu koncertu Maciej
Miecznikowski spotkał się ze swoimi
fanami i długo rozdawał autografy.
(b.g.)

Projekt „W świecie sztuki” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Człowiek – najlepsza inwestycja
Lipiec Sierpień 2012
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Z życia Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
oraz Seniorów koła nr 5
w Łącku
Zarząd koła organizował prelekcje, wycieczki, 14-dniowe wczasy rehabilitacyjne.
Odbyło się również spotkanie z p. doktor
Agnieszką Księżopolską na temat dotyczący żywności modyfikowanej, która jest
szkodliwa dla zdrowia naszego społeczeństwa.
Zorganizowany był również Światowy
Dzień Inwalidów. Spotkanie z tej okazji
odbyło się w biurze emerytów w miłej atmosferze, przy kawie, herbacie i skromnym poczęstunku.
20 maja 2012 r. emeryci i renciści zwiedzili Kraków, gdzie oddali hołd przy
grobie pary prezydenckiej ś.p. pp. Kaczyńskich oraz sanktuarium w Łagiewnikach.
22 lipca odbyła się wycieczka do Zakopanego. Uczestnicy zwiedzili skocznię Wielką Krokiew, sanktuarium na
14 Wiadomości łąckie

Krzeptówkach, ołtarz papieski i Gubałówkę, na którą wjechali kolejką oraz
sanktuarium w Ludźmierzu, w którym
proboszcz przywitał pielgrzymkę z Łącka na Mszy św.
Zarząd koła nr 5 do końca roku ma
zamiar zorganizować jeszcze wycieczki
oraz ognisko z zabawą na Obidzy.
Zarząd wysłał również na wczasy rehabilitacyjne emerytów i rencistów w maju,
czerwcu, wrześniu i w październiku do
Krynicy. Do Świnoujścia we wrześniu
wyjedzie 6 osób.

Wszyscy emeryci, którzy mają ustaloną niepełnosprawność oraz stałą grupę – pierwszą, drugą i trzecią, wydaną
przed 1998 r. – otrzymali dotację z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu.
Zarząd informuje również, że można
jeszcze zgłaszać się do biura po dokumenty na 14-dniowe wczasy rehabilitacyjne.
Stefan Kozik
Przewodniczący Koła
Lipiec Sierpień 2012
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IX Festiwal Kultury Łowieckiej w Sierakowicach
z udziałem Górali Łąckich
W dniach 25.-30.07. zespół regionalny „Górale Łąccy” brał udział
w IX Festiwalu Kultury Łowieckiej Knieja 2012, który odbywał
się w Sierakowicach i w sąsiadujących z nimi miejscowościach na
Pomorzu.
W programie wielkiego święta kultury
łowieckiej odbyły się występy zespołów
folklorystycznych, przegląd pieśni myśliwskiej, koncerty reprezentacyjnych
zespołów muzyki myśliwskiej; pokazy

Lipiec Sierpień 2012

sprawności jeździeckiej; parady pocztów
sztandarowych, grup myśliwskich oraz
zespołów ulicami Ostrzyc i Sierakowic.
Górale Łąccy zaprezentowali w kilku kaszubskich miejscowościach m.in.

w Ostrzycach, Szymbarku i Sierakowicach. Organizatorzy umożliwili również
łąckowianom zwiedzanie Gdańska, Sopotu czy też Łeby, a także relaks na plaży.
Spotkania integracyjne dla wszystkich
uczestników umożliwiały wspólną naukę tańców z różnych regionów Polski.
Górale Łąccy wrócili do swoich gór bogatsi nie tylko o wspomnienia, ale także
o nowe słowa z gwary kaszubskiej.
(b.g.)
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Konkurs Najlepszy Sołtys Małopolski AD 2011
W niedzielę 5 sierpnia 2012 r., podczas "Dni Lachowic", miało miejsce uroczyste ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród w konkursie "Najlepszy Sołtys Małopolski A.D. 2011".
Cieszymy się, że doceniono działania na
rzecz lokalnej społeczności podejmowane przez Pana Jacka Ząbka. Gospodarz
wsi Maszkowice, w przeprowadzanym
już po raz czternasty konkursie, zajął II
miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
KK

92. rocznica Bitwy Warszawskiej – koncert orkiestry
Dętej im. Tadeusza Moryto
W dniu 15 sierpnia w 92. rocznicę Bitwy Warszawskiej w Amfiteatrze na Jeżowej odbył się koncert Orkiestry Dętej im. Tadeusza
Moryto. Uczestniczył w nim Janusz Klag Wójt Gminy Łącko.

P

ierwsza część koncertu wykonana
została w patriotycznym klimacie.
Pomiędzy utworami przedstawione zostało tło historyczne Bitwy Warszawskiej zwanej również Cudem nad
Wisłą. Zdaniem lorda Edgara D'Abernon- ambasadora brytyjskiego w przedwojennej Polsce, była to 18. z przełomowych bitew w historii świata, która
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ochroniła ówczesną Europę przed sowiecką, bolszewicką inwazją.
O tym wielkim wydarzeniu historycznym wspomniał również Wójt Gminy
Łącko Janusz Klag. Następnie na ręce
dyrygenta dr. Stanisława Strączka złożył
gratulacje za zdobycie I miejsca w trakcie
Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych "Echo Trombity".

Część patriotyczną koncertu zakończył Hymn Wojska Polskiego - "Marsz
I Brygady", gdyż pamiętać należy, iż 15
sierpnia od 1992 r. ogłoszony jest Świętem Wojska Polskiego.
Druga część koncertu przebiegła w klimacie największych i najpiękniejszych
utworów muzyki poważnej, rozrywkowej, regionalnej i marszowej.
Publiczność wypełniająca Amfiteatr na Jeżowej nagrodziła wykonawców
gromkimi owacjami.
(b.g.)
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I Turniej Gmin w Szczawnicy
W sobotę 18 sierpnia na placu pod kolejką w Szczawnicy odbył
się Turniej Samorządowy. Impreza odbywała się w ramach obchodów 50-lecia uzyskania praw miejskich przez Szczawnicę
i Dni Powiatu Nowotarskiego.

W

rozgrywkach „Między nami
sąsiadami” uczestniczyły pięcioosobowe drużyny z Łącka, Czorsztyna i Szczawnicy. Wyjątkowo w dwuosobowym składzie wystąpili
przedstawiciele nowotarskiego starostwa powiatowego, którzy wcielali się
we wszystkie przygotowane przez organizatorów role.

Lipiec Sierpień 2012

W skład drużyny reprezentującej naszą gminę weszli Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, Tadeusz Zaremba Zastępca
Wójta, Stanisław Piksa Sekretarz Gminy, Małgorzata Bochenek Skarbnik Gminy i Zdzisław Warzecha Przewodniczący
Rady Gminy.
Uczestnicy turnieju musieli zmierzyć się w podchwytliwych i niezwykle

zabawnych konkurencjach. Rywalizujące drużyny musiały wykazać się m.in.:
umiejętnością bicia piany, pisania zabawnych uchwał, trzymania się stołka
oraz wybielania szefa. Niezawodne oko
i ucho do pieniędzy miała nasza Pani
Skarbnik, zdobywając zawsze maksimum punktów. W sumie zawodnicy
startowali w 14 konkurencjach.
Nasza Gmina dzięki zgraniu drużyny i ciekawym pomysłom prezentowanym w poszczególnych konkursach zajęła w turnieju I miejsce.
Dzięki widowiskowym konkurencjom
Turniej zgromadził w Szczawnicy liczną
publiczność, która dzielnie dopingowała
wszystkim drużynom.
KK
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V Pielgrzymka Sądecka do Starego Sącza
W dniu 19 sierpnia odbyła się V Pielgrzymka Sądecka do Ołtarza
Papieskiego w Starym Sączu.
W dniu 19 sierpnia odbyła się V Pielgrzymka Sądecka do Ołtarza Papieskiego w Starym Sączu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych – wśród nich również
Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, straży pożarnych, poczty sztandarowe oraz
mieszkańcy Sądecczyzny.
Po Mszy Św. odprawionej o godz. 14.00
na Ołtarzu Papieskim, na starosądeckich
Błoniach rozpoczął się Sądecki Festiwal

Kultury. Na plenerowej scenie prezentowały się zespoły regionalne, zaś na placu
twórcy ludowi oraz koła gospodyń wiejskich. Znaleźli się tam również przedstawiciele gminy Łącko: panie Maria
Janiczak i Krystyna Sukiennik – haft,
wyszywanie strojów, pan Józef Tokarz
– rzeźba, pan Paweł Ziemianek z narzeczoną Elżbietą – rzeźba i płaskorzeźba.
Przysmaki regionalne serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich

w Jazowsku i zostały wyróżnione IV
miejscem w konkursie potraw.
Organizatorem uroczystości była Fundacja Sądecka.

Jubileusze w parafii Zabrzeż
1 września 2012 roku Parafia św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Zabrzeży obchodziła podwójny jubileusz: 30-lecie istnienia i 40-lecie Kapłaństwa swojego
Proboszcza Prałata Józefa Kasińskiego.
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej ks. bp. Andrzeja Jeża rozpoczęła się o godz.
17.00. Historię parafii przedstawił ks. proboszcz Józef Kasiński.
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Msza św. miała niezwykle uroczysty charakter. W uroczystości wziął udział Janusz Klag Wójt
Gminy Łącko, który złożył życzenia Księdzu Prałatowi oraz zgromadzonym parafianom.
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Wykonanie
oznakowania wsi
Plac zabaw w Obidzy

Inwestycje w gminie Łącko
Mimo sytuacji kryzysowej w gospodarce i mocno zadłużonego
budżetu Gmina Łącko na inwestycje i remonty wydała w ostatnich
dwóch latach 23 mln 400 tys. zł.
W roku 2012 na terenie Gminy Łącko
realizowane są inwestycje i remonty mające na celu poprawę posiadanej infrastruktury drogowej, inwestycje wpływające na poprawę bazy sportowej, ruchu
turystycznego, a także tworzące warunki
do ciekawego i kreatywnego spędzenia
czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
W planie remontowo-budowlanym
ogromne znaczenie posiadają inwestycje drogowe. Obecnie z dofinansowania i środków własnych w wysokości 2,5
mln zł odbudowano drogi w Czarnym
Potoku, Jazowsku, Kiczni, Maszkowicach, Szczereżu, Zabrzeży, Zagorzynie,
Woli Kosnowej, Brzynie, Obidzy i Łącku.
W tym roku zakończona została budowa
chodnika Łącko – Maszkowice przy drodze wojewódzkiej 969, której całkowita
wartość wynosi 1 080 358 zł.
Nie mogło również zabraknąć inwestycji w infrastrukturę turystyczną i sportową. Na ten cel przeznaczono
kwotę 610 830,59 zł, m.in. na:

Budynek na Orliku w Łacku

Odbudowa mostu na rzece Kamienica
w Zabrzeży
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–– „Modernizację boiska sportowego
w Jazowsku wraz z budową budynku
socjalnego”. Wysokość otrzymanego
dofinansowania: 316 355 zł. uzyskane w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013.
–– Wykonanie oznakowania przysiółków
w miejscowości Obidza, Brzyna, Kicznia, Zagorzyn, Czarny Potok, Wola Pikulina, Wola Kosnowa,
–– Wykonanie i montaż infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej nad Dunajcem w Łącku.
Oddano również do użytku dwa
obiekty sportowe halę widowiskowo
sportową w Łącku oraz wielofunkcyjne
boisko Orlik w Łącku.
Realizowane są projekty wybrane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Białych Górali i Lachów
Sądeckich", do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w ramach działania 413 „Wdrażanie

Droga Pod Łysine
w m. Kicznia

Remont klatki schodowej w budynku
OSP w Czerńcu

lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” to jest:
–„Remont
–
i wyposażenie świetlicy
w miejscowości Obidzy”,
––„Remont kapliczki przydrożnej
w miejscowości Zabrzeż”.
––W trakcie realizacji są projekty wspierane z dofinansowań krajowych:
–Budowa
–
trzech placów zabaw w miejscowości Łącko, Zagorzyn, Obidza realizowany w ramach Rządowego Programu wsparcia „Radosna Szkoła”.
Koszt całkowity zadania 406 126 zł.
–– Dzięki dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” w 2011
i 2012 r. wsparcie otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Zagorzynie
i Czerńcu.
– – Uzyskane dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego umożliwi remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej poległych
w czasie II wojny światowej. Mogiła znajduje się w Łącku na cmentarzu parafialnym.
Gmina Łącko pozyskała 1,5 mln
zł dofinansowania na modernizację
oczyszczalni ścieków w Jazowsku, która rozpocznie się w roku 2013. Posiada
dokumentację techniczną na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży
oraz przygotowuje dokumentację na
budowę chodnika w Zabrzeży (w stronę Wietrznic oraz Kamienicy) i budowę
oczyszczalni ścieków w Łącku. Planowane inwestycje to rozbudowa Gimnazjum
i Szkoły Muzycznej w Łącku, remont koryta Czarnej Wody, rewitalizacja rynku
w Łącku, budowa budynku wielofunkcyjnego w Jazowsku oraz budowa parkingu, remont ogrodzenia i utworzenie
placu zabaw przy przedszkolu Samorządowym w Łącku.
SP

Budynek socjalny
przy boisku sportowym w Jazowsku

Wielofunkcyjne boisko na Orliku w Łącku
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MARIA GOLANKA

ŁOWCZYNI AROMATÓW

B

i zawiązywania nasion. Jej
uwagę przyciągnęły małe
makówki pokryte zieloną, mleczną poświatą.
Muśnięte pieszczotą dłoni, pachniały inaczej niż
się spodziewała. Usiadła
pośród maków. Dojrzewające główki nabrzmiewały każdego dnia wraz
z nasionami. Nie mogła się doczekać jesieni,
by zagrzechotać najwymyślniejszym na świecie kastanietem. Po kilku
dniach w mieszance woni
pojawiła się gorycz. Zrezygnowała z innych zakątków łąki. Kładła się
pośród maków. Uschłe liście pękały z suchym trzaskiem, wzniecając zapach
utraconego życia. Gdy
nadszedł czas zbioru,
przyniosła do domu naręcze makówek i już nie
odwiedzała łąki.
Zasiadła przed sztalugą.
Zagruntowała kilkanaście
płócien i namalowała na
obrazach wszystkie fazy
kwitnienia polnych kwiatów. Maki były jej ulubionym motywem.
Obrazy powiesiła na ścianach. Patrząc, odtwarzała w sobie wszystkie fazy
woni. Pachnidło z łąki nosiła w sobie
i nie rozstawała się z nim nigdy. Napędzało karuzelę marzeń.

Ilustracje EWA MONETA

rzask nad łąką trwał chwilę. Promień słońca ostrą maczetą uciął
ciszę. Ewę wolno opuszczały rozterki. Odwróciła głowę w stronę wiatru. Niósł chłód nocy i zapach budzącego się dnia. Ogrzane słońcem zioła
unosiły swój aromat ponad ciężkimi od
woni kwiatami i lekko odurzały. Kieliszek po kieliszku wdychała wonności
i gromadziła w sobie. Była łowczynią
zapachów. Rozpostarła ręce i leżąc na
plecach, przeglądała się w lustrze nieba. O niczym nie myślała. Wyciszała się,
gubiła świat z dzisiaj. Myślała o kilku
rzeczach i po kolei posyłała je w pustkę.
Spełnione marzenia stały się wspomnieniami i starzały się jak ona. Były wśród
nich takie, które nigdy nie bladły. Posługiwała się nimi, jak to czynią wszystkie
kobiety. Najbliższe sercu, zapamiętane
i ukryte w mrocznych fałdach pamięci,
wyświetlała na ekranie nieba. Tylko tam
mogła się nimi jeszcze raz nacieszyć. Bawiła się. Wyciągała rękę do postaci na

lustrze nieba. Zmęczona,
zagubiona, nie rozpoznawała, czy to jeszcze jaźń,
czy już odurzający sen. Na
dworze trwała jakaś pora
dnia. Dla niej grało echo
marzeń. Nie słyszała nic:
brzęczenia owadów, śpiewu ptaków ni poszumu
wiatru. Zawładnęły nią
zapachy. Widziała siebie
z szeroko rozpostartymi
rękami. Wiatr rozwiewał
jej włosy. Zmieniały barwę z każdym podmuchem.
Uspokojone, wyczulone
na zapachy ciało trwało
w innym wymiarze. Wydobywało woń polnego
storczyka, dzikiej mięty, macierzanki. Czasem
budził ją dopiero chłodny
zapach wieczoru. Nie lubiła gliniasto – chłodnej
ziemi. Wraz ze zmierzchem duszę wypełniała samotność. Wstawała,
kłaniała się kwitnącej łące
i mówiła: jutro znowu do
ciebie wrócę.
I wracała. Kwiaty nie
pozwalały odebrać sobie
duszy. Wiedziała, w jakie
dni i o jakiej porze najlepiej oddają zapach i wtedy przychodziła po ich wonne
ziarno. Pośród niezliczonej ilości barw,
pod starym płotem dostrzegła czerwoną plamę. Było to poletko maków. Kwiaty były w różnych fazach kwitnienia
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Odznaczenia dla łąckich działaczy sportowych
Podczas obchodów 65-lecia Małopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych w Krakowie Henryk Dybiec
odznaczony został przez Minister Sportu i Turystyki Joannę Muchę Brązową
Odznaką „Za zasługi dla sportu polskiego”. podczas tej uroczystości uhonorowany również został Tomasz Dąbrowski
srebrnym medalem honorowym Rady

Głównej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
Ponadto Starosta Nowosądecki Jan
Golonka za aktywne wsparcie działalności Gminnego Klubu Sportowego Zyndram Łącko i zaangażowanie w propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego
dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodzieży oraz promocję zdrowego

stylu życia na Ziemi Sądeckiej udekorował: Złotym Jabłkiem Sądeckim – Henryka Dybca, natomiast Stefana Pogwizda, Tomasza Dąbrowskiego, Stanisława
Dybca, Pawła Dybca, Jerzego Pelca, Andrzeja Siekierkę i Stanisława Piksińskiego – Srebrnym Jabłkiem Sądeckim.
Henryk Dybiec

Towarzyski mecz Oldbojów
Budowlani Jazowsko vs. Zyndram Łącko
W dniu 7.07.2012 r. jak co roku odbył się towarzyski mecz Oldbojów Budowlani Jazowsko vs. Zyndram Łącko. Mecz przebiegał w przyjacielskiej atmosferze i zakończył się wynikiem 2:4 dla Budowlanych Jazowsko. Wynik nie był istotny; ważne było spotkanie po latach przy grillu, którego przygotowali Leonia i Leopold Dybcowie.

D

yskusja trwała do późnych godzin nocnych.
Rozmawiano m.in. na
temat warunków do uprawiania sportu przez młodzież 50
lat temu i obecnie. Dzisiaj Łącko ma piękny stadion z trybunami, wraz z zapleczem socjalnym, co napawa dumą. Wyniki
drużyn łąckich będą widoczne
już wkrótce, o co zadba nowo
wybrany profesjonalny Zarząd.
Pod głosowanie został poddany wniosek o powołanie Rady
Oldbojów Seniorów. Po długiej
dyskusji został on pozytywnie
przegłosowany. Do Rady zostali powołani do reprezentowania
jej na zewnątrz: Wojciech Piksa, Henryk Dybiec, Józef Leszko, Leopold Dybiec, Wacław
Faron, Stefan Pogwizd.
Następne spotkanie zostało
ustalone na wrzesień br. podczas obchodów Święta Owocobrania.
Drużyny wystąpiły w składzie:
Budowlani Jazowsko:
1. Józef Stanisz
2. Stanisław Szwarkowski
3. Leszek Kołodziej
4. Zenon Trzajna
5. Leszek Warzecha
6. Andrzej Warzecha
7. Krzysztof Słowik
8. Dariusz Bieryt
Lipiec Sierpień 2012

9. Arkadiusz Bieryt
10. Stanisław Pyrdoł
11. Józef Baziak
Zyndram Łącko:
1. Józef Leszko
2. Michał Bieniek
3. Władysław Franczyk
4. Jan Dybiec
5. Ryszard Opyd
6. Jan Opyd
7. Kazimierz Gromala

8. Wacław Faron
9. Leopold Dybiec
10. Wojciech Piksa
11. Stefan Pogwizd
12. Stanisław Dybiec
13. Henryk Dybiec
14. Jan Dziedzina
15. Michał Pasoń
Mecz sędziował Witold Majerski.
Henryk Dybiec
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K RON IK A
POLICYJNA
W dniu 26 lipca 2012 r. pomiędzy godz.
3.00-7.00 w miejscowości Łącko złodziej
wykorzystując fakt, że właścicielka pozostawiła otwarty dom, wszedł do środka pod jej nieobecność i skradł portfel
wraz z dokumentami oraz ok. 60 sztuk
medali za osiągniecia sportowe. Pokrzywdzona oszacowała straty na kwotę ok. 800 zł, nie mówiąc już o wartości
sentymentalnej skradzionego mienia.
W wyniku podjętych natychmiastowo
po zgłoszeniu czynności przez policjantów z KP Stary Sącz zatrzymano 24-letniego mieszkańca powiatu nowosądeckiego, przy którym ujawniono komplet
skradzionych przedmiotów, które następnie wróciły do właścicielki. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czyny , a następnie po wykonaniu dalszych
czynności został zwolniony. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci
z KP Stary Sącz.
W dniu 19 sierpnia 2012 r. ok. godz.
20.50 w miejscowości Jazowsko na
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terenie prywatnej posesji kierujący ciągnikiem rolniczym m-ki Ursus mężczyzna po wyłączeniu silnika najprawdopodobniej podczas wysiadania z pojazdu
przez nieuwagę uruchomił silnik, po
czym wprowadził pojazd w ruch co skutkowało, że pojazd tylnym lewym kołem
najechał na nogę kierującego wciągając
go pod pojazd. Mężczyzna został zabrany do Szpitala w Nowym Sączu. W wyniku całego zdarzenia odniósł poważne
obrażenia. Na chwilę obecną przebywa
w Szpitalu. Postepowanie w tej sprawie
prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Starym Sączu.
W dniu 31 sierpnia w Zabrzeży zderzyły się fiat cinquecento, peugeot partner
i mitsubishi colt (nauka jazdy). Pogotowie
ratunkowe zabrało do szpitala trzy poszkodowane osoby. Do zdarzenia doszło
około godz. 7.47. Do Zabrzeży pojechały
straż pożarna (ratownicy z JRG nr 2 z Nowego Sącza i druhowie OSP z Czerńca),
policja i pogotowie ratunkowe.
W każdym z tych samochodów byli
poszkodowani. Najbardziej poszkodowany okazał się kierowca fiata. Załoga
karetki pogotowia ratunkowego udzielała mu pomocy. Wezwano jeszcze jedną karetkę, bo w zderzeniu ucierpiały
jeszcze dwie osoby jadące samochodem

nauki jazdy i kierujący peugeotem. Pogotowie zabrało do szpitala trzy osoby.
Kierowca peugeota, któremu na miejscu
zdarzenia udzielono pomocy lekarskiej
postanowił dalej kontynuować podróż.
W dniu 2 września w Zabrzeży doszło
do kolizji audi A6 i bmw X5. Samochód
bmw uderzył jeszcze w przystanek autobusowy. Na szczęście nie stali tam ludzie. Do zdarzenia doszło około godz.
14.30 na drodze wojewódzkiej nr 969.
Do Zabrzeży pojechała straż pożarna
(strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 i druhowie OSP z Czerńca),
policja i pogotowie ratunkowe. Kierujący audi A6 sygnalizował zamiar skrętu
w lewo, a w tym czasie audi było omijane z prawej strony przez kierującego bmw. W momencie, gdy bmw znalazło się na wysokości audi, kierujący
tym samochodem odbił w prawo i uderzył w bmw. Samochód bmw zjechał na
pobocze a następnie uderzył w przystanek autobusowy.
Na szczęście na przystanku nie było
ludzi. Kierującym samochodami nic się
nie stało. Policjanci ukarali sprawcę kolizji mandatem.
sierż. szt. Paweł Grygiel
oficer prasowy KMP
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Świętojańskie Dni Młodych – Bethesda

Świętojańskie Dni Młodych – Lombard

Koncert Orkiestry w 92. rocznicę cudu nad Wisłą

Uczestnicy wycieczki ze ZERiI z Łącka w Zakopanem

I Turniej Gmin w Szczawnicy – zwycięska drużyna z Gminy Łącko

V Pielgrzymka Sądecka do Starego Sącza

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Święto Owocobrania 2012

