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nadzieja z siwą głową, lecz ciągle taka nowa
obdarza sobą nadal samotność za zakrętem
i daje się na zapas, gdy życie w debet chowa
i wbrew logice twierdzi, że jeszcze się rozkręci

nadzieja z siwą głową ma ciągle do rozdania
te myśli i uczucia, co w uśmiech zmienią żale
choć mówią, że jest matką tych głupich i maluczkich
nie myśli się poddawać, choć ciągle słyszy: ale

nadzieja z siwą głową nie kłania się już faktom
kupiła okulary i na różowo myśli
lubi też poniedziałki – nawet te bez wypłaty
więc jeśli nie przeżyje, to chociaż się jej wyśni

Marzena Setlak



Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Orszak Trzech Króli

Kolędowanie w Jazowsku

Młodzież z Łącka u Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Delegaci gminnego oddziału OSP na IV Powiatowym Zjeździe

Herody z Łącka na Sądeckim Kolędowaniu

Świąteczny Turniej Piłki Halowej dla uczniów kl. I-III
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POWSTANIE SAMORZĄDOWEGO CENTRUM 
USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ŁĄCKO

Z dniem 31 grudnia 2016 r. prze-
stała istnieć gminna jednostka 
organizacyjna o nazwie Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Placó-
wek Oświatowych w Łącku. W jej miej-
sce, z dniem 1 stycznia 2017 r., powstało 
Samorządowe Centrum Usług Wspól-
nych Gminy Łącko. Stało się to na mocy 
Uchwały Nr 85/XXV/2016 Rady Gminy 
Łącko z dnia 26 sierpnia 2016 r. w spra-
wie utworzenia samorządowej jednostki 
organizacyjnej Gminy Łącko. Jednostka 
ta działa głównie na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym, o finansach 
publicznych i rachunkowości. Nadzór 
nad działalnością jednostki sprawuje 
Wójt Gminy Łącko, a za prawidłową 
gospodarkę finansową odpowiedzial-
ność ponosi Dyrektor Centrum. SCUW 
prowadzi obsługę administracyjną, or-
ganizacyjną, kadrową i finansowo-księ-
gową następujących szkół i przedszkoli, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Łącko:
• Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Ja-

zowsku,
• Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku,
• Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zago-

rzynie,
• Zespól Szkolno-Przedszkolny w Czar-

nym Potoku,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kad-

czy,
• Szkoła Podstawowa w Kiczni,
• Szkoła Podstawowa w Maszkowicach,
• Szkoła Podstawowa w Obidzy,
• Szkoła Podstawowa w Szczereżu,
• Szkoła Podstawowa w Zabrzeży,
• Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku,
• Przedszkole Samorządowe w Jazow-

sku,
• Samorządowe Przedszkole w Łącku.

Do zadań Samorządowego Cen-
trum Usług Wspólnych należy między 
innymi: prowadzenie rachunkowości 
obsługiwanych jednostek, wykonywa-
nie dyspozycji środków pieniężnych, 
sporządzanie sprawozdań z wykonania 
procesów gromadzenia i rozdyspono-
wania środków publicznych, prowa-
dzenie obsługi rachunków bankowych 
obsługiwanych jednostek, prowadzenie 
obsługi kasowej, realizacja zadań zwią-
zanych z rozliczaniem podatku VAT, 
weryfikacja umów zawieranych przez 
dyrektorów jednostek pod względem 
formalno-prawnym i finansowym opra-
cowywanie projektów planów finan-
sowych i ich analiza, prowadzenie akt 
osobowych pracowników Centrum oraz 
dyrektorów szkół i przedszkoli, nalicza-
nie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków 
i innych należności dla pracowników 
pedagogicznych i niepedagogicznych 
zatrudnionych w poszczególnych pla-
cówkach, naliczanie, rozliczanie i ter-
minowe opłacanie składek na ubezpie-
czenia społeczne, zdrowotne i Fundusz 
Pracy, zgłaszanie w ZUS i wyrejestro-
wywanie pracowników jednostek ob-
sługiwanych, przygotowywanie doku-
mentów płacowych dla pracowników 
przechodzących na rentę, emeryturę 
i inne świadczenia z zakresu ubezpie-
czeń społecznych, naliczanie i termino-
we rozliczanie podatku dochodowego 
pracowników i sporządzanie deklaracji 
podatkowych, wprowadzanie odpo-
wiednich danych ze szkół do Systemu 
Informacji Oświatowej, organizowa-
nie i wypłata wyprawek szkolnych dla 
uczniów, koordynacja doskonalenia za-
wodowego nauczycieli, rozliczanie opłat 
wnoszonych przez rodziców z tytułu 

posiłków i świadczeń w zakresie wycho-
wania przedszkolnego, jak również za 
korzystanie przez uczniów z posiłków 
w stołówkach szkolnych, nadzór nad 
przestrzeganiem dyscypliny finansowej 
i budżetowej w placówkach objętych 
wspólną obsługą, koordynowanie spraw 
związanych z awansem zawodowym 
nauczycieli, prowadzenie spraw zwią-
zanych z powierzeniem stanowiska dy-
rektora, wicedyrektora lub innego sta-
nowiska kierowniczego w placówkach 
oświatowych, organizowanie dowozu 
uczniów do szkół, koordynowanie spraw 
prawno-organizacyjnych placówek 
oświatowych, a w szczególności arkuszy 
organizacyjnych jednostek, nadzór nad 
spełnianiem obowiązku nauki, obsłu-
ga zadania w zakresie dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianych pra-
cowników, przygotowywanie projektów 
uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta 
dotyczących oświaty, rozliczanie i mery-
toryczny nadzór nad rozliczaniem dota-
cji dla przedszkoli niepublicznych, pro-
wadzenie zamówień publicznych i wiele 
innych zadań.

Ponadto, oprócz powyżej wymie-
nionych zadań, Samorządowe Cen-
trum Usług Wspólnych Gminy Łącko, 
z dniem 1 stycznia 2017 r. podpisało 
porozumienie z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Łącku oraz Gminną Publiczną 
Biblioteką w Łącku na prowadzenie ob-
sługi administracyjnej, organizacyjnej 
i finansowo-księgowej, w tym realizację 
w całości obowiązków z zakresu rachun-
kowości i sprawozdawczości Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łącku oraz Gminnej 
Publicznej Biblioteki w Łącku.

Lucyna Citak
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DANE Z ŻYCIA GMINY
Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się rejestracją urodzeń, 
małżeństw i zgonów. Ewidencja ludności, gromadzi zaś dane 
dotyczące zameldowań i wymeldowań mieszkańców gminy 
oraz wydawaniem dowodów osobistych.

Od 1 marca 2015 r. na terenie całe-
go kraju funkcjonuje System Rejestrów 
Państwowych tzw. „Źródło”, z którego 
korzysta blisko 2,5 tys. gmin. Jest to 
połączenie rejestrów PESEL, dowodów 
osobistych oraz aktów stanu cywilnego 
w jeden system, co umożliwia wyrobie-
nie dowodu osobistego lub odebranie 
odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub 
zgonu w dowolnym urzędzie gminy lub 
urzędzie stanu cywilnego na terenie ca-
łej Polski. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego spo-
rządza się akty dotyczące podstawo-
wych praw człowieka, takich jak stwier-
dzenie imienia i nazwiska oraz stosunku 
pokrewieństwa, stan cywilny, prawo 
osobowe, rodzinne i spadkowe. Dla or-
ganów państwowych dokument z USC 
to podstawowy dowód na istnienie 
tych praw i obowiązków. Na podstawie 
owych dokumentów opiera się staty-
styka demograficzna Głównego Urzędu 
Statystycznego, gdyż są one podstawą 

do zapisów ewidencji ludności i elek-
tronicznego systemu ludności PESEL, 
wykorzystywanego jako źródło danych 
i planowania polityki gospodarczej. 

W minionym roku, w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Łącku, zostały za-
rejestrowane 104 małżeństwa, z czego 
97 to śluby konkordatowe, a 7 – ślu-
by cywilne. Zarejestrowano również 
56 zgonów z terenu naszej gminy, wy-
dano 1170 odpisów aktów stanu cywil-
nego oraz dokonano 3 zmian imienia 
bądź nazwiska. 

Ponadto zdarza się, że nasi miesz-
kańcy wyjeżdżając za granicę, zawie-
rają związki małżeńskie, gdzie również 
powiększają swoje rodziny. Po powro-
cie do kraju zagraniczny dokument 
stanu cywilnego, będący dowodem 
zdarzenia i jego rejestracji, może zo-
stać przeniesiony do polskiego rejestru 
stanu cywilnego w drodze transkrypcji. 
W ubiegłym roku w naszej gminie zare-
jestrowano 28 takich przypadków.

Ogólna liczba ludności na dzień 
31.12.2016 r. w gminie Łącko wynio-
sła 16 453 osoby. Według rejestru 
mieszkańców w 2016 r. na terenie 
całej gminy zameldowano 223 nowo-
rodki (118 chłopców i 105 dziewczy-
nek), a z powodu zgonu wymeldowano 
138 osób (73 mężczyzn i 65 kobiet). 
W ewidencji ludności, na pobyt sta-
ły zameldowano 290 osób, a na pobyt 
czasowy 106. Wydano aż 2 510 dowo-
dów osobistych, odpowiedziano na 
188 wniosków o udostępnienie danych 
z rejestru mieszkańców, a także wyda-
no 517 zaświadczeń o zameldowaniu. 

Z uwagi na fakt rosnącej fali za-
granicznych wyjazdów naszych 
mieszkańców, informujemy, że ist-
nieje możliwość złożenia wniosku 
o dowód osobisty przez Internet, je-
śli tylko posiada się konto na ePUAP 
i Profil Zaufany. Szczegóły pod adre-
sem: obywatel.gov.pl.

SPOTKANIE WIGILIJNE ZORGANIZOWANE PRZEZ 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCKU

20 grudnia 2016 r. w restauracji 
„Pod Jabłonią” w Łącku odbyło się 
Spotkanie Wigilijne zorganizowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łącku, gdzie już po raz 13 goszczono 
osoby starsze i samotne z terenu Gmi-
ny Łącko. W spotkaniu uczestniczyli 
zaproszeni goście oraz pracownicy 
OPS w Łącku.

Po powitaniu i programie artystycz-
nym, przygotowanym przez młodzież 
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Łącku, złożono sobie życzenia, a uro-
czystość uświetniła kapela Fiyrloki, 
przy której można było poczuć magię 
świąt, słuchając przepięknych kolęd 
w ich wykonaniu. Po tradycyjnej ko-
lacji na której nie mogło zabraknąć 

barszczu z uszkami, ryby i kapusty na-
stał czas rozmowy i refleksji. Goście 
dziękowali za kolejne spotkanie, pod-
kreślając ważność takich momentów 
i wyrażali nadzieję na spędzenie miłych 
chwil w takim samym gronie już za rok.

Na zakończenie każda z zaproszo-
nych osób została obdarowana poda-
runkiem.
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DOPOSAŻENIE  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku 
2016/2017

Inwestycja I
Zakup samochodu Citroen Jumper 

o wartości 28 000 tys. zł. Auto wyko-
rzystywane jest do prac związanych 
z utrzymaniem czystości na terenie 
Gminy Łącko.

Inwestycja II
Zakup koparko– ładowarki JCB 

3CX CONTRACTOR o wartości 
147 600 zł. Koparka wykorzystywana 
jest do prac statutowych Zakładu Go-
spodarki Komunalnej.

Inwestycja III
Zakup piaskarki ciągnikowej do zi-

mowego utrzymania dróg na terenie 
Gminy Łącko.

 Wartość zakupu – 9 300 zł.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY w Łącku
W dn.20-21. grudnia na łąckim Rynku odbył się Kiermasz Świąteczny. Spotkał się on z wielkim zaintere-
sowaniem tak wystawców, jak i kupujących.

Nabyć można było przepiękne, 
wykonane własnoręcznie przez na-
szych twórców ozdoby. Nie zabrakło 
stroików, bombek, aniołków, choine-
czek w różnych postaciach, wieńców 
świątecznych, jak również pierników, 
ciast, przetworów, serów, grzybów su-
szonych i wielu innych rzeczy, które 
wszystkie trudno wymienić.

Mimo dokuczliwego mrozu, łącki 
Rynek wypełniony był zainteresowany-
mi zakupem. Była to bowiem doskona-
ła okazja na nabycie oryginalnych pre-
zentów, jak i smakołyków. 
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MSZA ŚWIĘTA PASTERSKA

Święta Bożego Narodzenia to wy-
jątkowy czas kiedy znikają kłót-
nie i spory a stół wigilijny, biały 

opłatek, choinka, wieczerza wigilijna, 
zapach sianka, piernikowych ozdób jed-
noczą polskie rodziny. Jest to również 
wyjątkowy czas w sferze muzycznej, 
gdyż cudowne brzmienie kolęd i pasto-
rałek powoduje, że radują się serca i du-
sze wszystkich ludzi sprawiając, że na 
chwilę zapominamy o codziennych pro-
blemach, że spoglądamy na życie z innej 
perspektywy, że zwalniamy na chwilę to 
szalone tempo dzisiejszego świata. 

Żyjemy w wyjątkowym miejscu na 
ziemi, w przepięknym regionie boga-
tym kulturowo, w naszej ukochanej 

Kultywując wieloletnią tradycję poprzedników Orkiestra Dęta  
im. Tadeusza Moryto w Łącku wzięła udział w uroczystej  
Mszy Świętej zwanej Pasterską.

łąckiej dolinie, gdzie wstęga Dunajca 
wije się pośród gór i sadów, które teraz 
jakby przysnęły na chwilkę odpoczywa-
jąc w oczekiwaniu na przyjście wiosny, 
aby znów wybuchnąć zielenią i ustroić 
się biało różowym kwieciem. 

W tę magiczną wigilijną noc przyby-
liśmy do naszego kościoła parafialnego 
tak jak nasi poprzednicy, aby uczestni-
czyć w uroczystej Mszy Świętej o półno-
cy i powitać Nowonarodzonego Boga. 
Orkiestra od chwili założenia włączała 
się i włącza nadal we wszystkie uroczy-
stości parafialne oraz imprezy kultural-
ne w naszym regionie. To właśnie rok 
2017 jest rokiem, w którym Orkiestra 
będzie obchodzić Jubileusz 70 lat ist-
nienia co skłania do refleksji nad mi-
nionym czasem, nad tym jak z małej 
kilkuosobowej grupy zapaleńców przez 
te wszystkie lata rozrastała się, wzno-
siła, pokonując wszelakie trudności, do 
chwili obecnej kiedy osiągnęła bardzo 
wysoki poziom artystyczny i jest dumą 
naszego regionu oraz uznaną marką. 
To ludzie tworzyli i nadal tworzą ten 
magiczny muzyczny krąg, który skupia 
w sobie różne osobowości od dzieci za-
cząwszy przez młodzież a na dorosłych 
i starszych kończąc – wszystkich łączy 

jeden cel, a mianowicie umiłowanie 
muzyki, którą dzielą się z innymi wszę-
dzie tam gdzie pojawia się orkiestra. 

Ten właśnie uroczysty świąteczny 
muzyczny przekaz pojawił się w cza-
sie Pasterki. Na początku zabrzmiało 
tradycyjnie jak od wielu lat uroczyste 
i podniosłe Wśród nocnej ciszy, które 
wprowadziło i jakby ogłosiło wszyst-
kim, że oto wydarzyło się coś niesamo-
witego, ze trzeba się zbudzić, że trzeba 
podążać do Betlejem, bo oto narodził 
się Zbawiciel. Następnie w czasie Mszy 
Świętej zostały wykonane wszystkie 
stałe jej części oraz fanfary na Podnie-
sienie. Równie dostojnie zabrzmiały 
Tryumfy Króla Niebieskiego, a na za-
kończenie bliska sercu naszemu kolęda 
Hej ponad regle. 

 Marek Lipień

Orszak Trzech Króli w Łącku
W uroczystość Objawienia Pańskie-

go, czyli w Trzech Króli, przeszliśmy 
w uroczystym orszaku z Rynku w Łąc-
ku do parafialnego kościoła.

W tegorocznym Orszaku Trzech Kró-
li wzięła licznie udział społeczność Łącka, 
Czernca i Maszkowic, a więc miejscowo-
ści wchodzących w skład Parafii Łącko.

Orszak wyruszył spod Bramy Łąc-
kiej na Rynku, aby potem ulicami Łącka 
powędrować do kościoła parafialnego. 
W trakcie marszu usłyszeć można było 
dobre uczynki, jakie najmłodsi miesz-
kańcy łąckiej społeczności wypełniali 
w trakcie adwentu. Mimo przejmujące-
go mrozu w orszaku wzięły licznie udział 

dzieci ubrane w kolędnicze i regionalne 
stroje, ale również i dorośli. 

W drzwiach kościoła parafialnego 
zebranych przywitał proboszcz parafii 
ks. Janusz Paciorek, a następnie or-
szak powędrował do Szopki Betlejem-
skiej, gdzie trzej królowie złożyli hołd 
Dzieciątku Jezus i dary: złoto, kadzidło 
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i mirrę. Potem nadszedł czas na wspól-
ne kolędowanie.

Kolędy wykonali: kolędnicy misyj-
ni, dzieci uczestniczące w nabożeń-
stwach roratnich, młodzież – wolon-
tariusze ŚDM, Chór „Zew Gór”, Zespół 
Regionalny „Górale Łąccy” oraz wszy-
scy zgromadzeni w łąckim kościele. 

Potem rozpoczęła się Eucharystia, 
po zakończeniu której Trzej Królo-
wie dokonali wyboru najpiękniejszych 
przebrań kolędniczych. 

 (b.g.)
zdj. Łukasz Setlak i własne

MUZYKA ŁĄCZY
Nieprzypadkowo użyłem takiego 

właśnie, a nie innego tytułu, gdyż jest 
on bardzo adekwatny do wydarzeń, 
które pragnę opisać. Pomysłodawcą 
i jakby głównym motorem napędowym 
tegoż projektu był Krzysztof Madziar, 
absolwent dyrygentury Akademii Mu-
zycznej w Krakowie, dyrygent orkiestry 
symfonicznej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Łącku, czynny muzyk Orkiestry 
Dętej im. Tadeusza Moryto w Łącku. Do 
współpracy zaprosił bardzo dużą grupę 
ludzi, którzy zaangażowali się w ten 
projekt, włożyli masę pracy i wspólnie 
stworzyli coś, czego na terenie naszej 
gminy nie było nigdy przedtem. Celem 
tegoż projektu było stworzenie zespołu 
składającego się z orkiestry symfonicz-
nej, chóru oraz solistów, opracowanie 
kolęd i przygotowanie tegoż gremium 
do Koncertów Noworocznych, które 
odbyły się w naszym regionie 6.01.2017 
w kościele parafialnym w Woli Pisku-
linej, 8.01.2017 w kościele parafialnym 
w Łącku i 22.01.2017 w kościele para-
fialnym w Tylmanowej. 

Opracowaniem kolęd pod kątem 
wokalnym i instrumentalnym zajęli 
się panowie Krzysztof Madziar, Paweł 
Miśkowicz, Paweł Siek. Przygotowa-
niem szkolnej orkiestry symfoniczne 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Łąc-
ku zajął się Krzysztof Madziar, chór 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku 
przygotowała pani Marzena Pikuła 

znakomity pedagog, wytrawny znawca 
muzyki chóralnej. Do projektu popro-
szono również Chór Parafialny „Zew 
Gór” działający przy Parafii Św. Jana 
Chrzciciela w Łącku, którego dyrygen-
tem jest Marcin Wnęk, organista tutej-
szej Parafii, solista wokalista Orkiestry 
Dętej im. Tadeusza Moryto w Łącku. 
Zaproszono również solistów wokali-
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stów, a mianowicie panią Iwonę Chru-
ślicką sopranistkę, która niebawem 
kończy edukację w Szkole Muzycznej 
II stopnia w Nowym Sączu w klasie wo-
kalnej, pana Rafała Talarczyka tenora 
studenta Akademii Muzycznej w Ka-
towicach i Justynkę Kucię z Zabrzeży, 
laureatkę konkursów wokalnych. Pod 
względem akustycznym pieczę nad 
całością sprawował Gminny Ośrodek 
Kultury w Łącku. 

Począwszy od listopada zaczęła się 
ciężka praca związana z przygotowa-
niem poszczególnych grup tak, aby 
spotkać się w pełnym składzie i doko-
nać prób, a w efekcie dobrnąć do finału 
czyli koncertów. Oczywiście opracowa-
nie i przygotowanie materiału muzycz-
nego, drukowanie w końcu dostarcze-
nie wykonawcom miało miejsce o wiele 
wcześniej, a był on bardzo obszerny, 
ambitny i trudny. Miałem to szczęście, 
niezwykłą wręcz frajdę i satysfakcję 
znaleźć się w tym znakomitym gronie, 
a wspólne muzykowanie spowodowało 
przypływ bardzo pozytywnej energii, 
która wyzwoliła się w każdym z nas 
będących cząstką tej grupy. Na pod-
stawie własnych doświadczeń jak rów-
nież rozmów, które toczyliśmy w naszej 
chóralnej rodzinie i nie tylko – gdzie 

na początku pojawiały się wątpliwości 
czy jesteśmy w stanie podołać takiemu 
wyzwaniu, czy to się uda, wiem dosko-
nale ile trudu, pracy i zaangażowania 
każdej osoby kosztowało zrealizowanie 
tego niezwykłego dzieła. Udało się i tak 
jak już wspomniałem odbyły się trzy 
przepiękne koncerty, na których pu-
bliczność bardzo żywiołowo reagowała 
na poszczególne utwory nagradzając 
gromkimi brawami cały zespół. 

W tym właśnie miejscu parę słów 
o zespole stworzonym właśnie na tę 
chwilę. Użyłem może banalnego tytu-
łu muzyka łączy, ale jakże wymowne-
go dla tego właśnie przedsięwzięcia, 
bo stworzona grupa liczyła ponad 120 
osób w różnym wieku, poczynając 
od dzieci uczniów Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Łącku, młodzież kończąc 
na osobach dorosłych. Trzeba z wielką 
dumą stwierdzić, że wszyscy stanęli na 
wysokości zadania i jest to niesamowi-
ty muzyczny potencjał naszego regio-
nu, pokazujący, że warto promować in-
westować i wciąż rozwijać tę miłość do 
muzyki, które nie wzięły się ot tak na-
gle bo prawdą jest, że w naszym regio-
nie prawie każdemu coś w duszy gra, 
cała rzesza ludzi potrafi grać, śpiewać, 
czytać nuty, realizować się w różnych 

zespołach i jest to niewątpliwie zasługa 
wielu instytucji i zespołów działających 
na tym terenie. To wszystko funkcjonu-
je znakomicie i przynosi dumę nasze-
mu regionowi oraz sprawia, że już od 
najmłodszych lat przekazywana jest ta 
muzyczna różdżka, co z kolei sprawia, 
że tak ogromna ilość ludzi z nasze-
go regionu osiąga muzyczne sukcesy. 
Chwała Krzysztofowi Madziarowi, że 
po pierwsze wpadł na taki pomysł, aby 
właśnie ten muzyczny pokoleniowo 
zróżnicowany muzyczny skarb połą-
czyć, scalić a po drugie stworzyć coś co 
cudownie zagrało i zaśpiewało Bogu na 
chwałę, ku pokrzepieniu i ogromnej ra-
dości ludzkich serc.  

W tym miejscu kieruję gorące 
i serdeczne podziękowania dla księ-
ży proboszczów Parafii Wola Piskuli-
na, Łącko oraz Tylmanowa za bardzo 
ciepłe serdeczne przyjęcie. Wierzę, że 
takie właśnie wydarzenia spowodują, 
że w przyszłości jeszcze większa grupa 
ludzi zapragnie w nich uczestniczyć, 
zaangażuje się dla dobra i na chwałę 
naszego regionu co spowoduje, że mu-
zyka nie tylko łączy ale i łagodzi oby-
czaje o czym mówi znane stare powie-
dzenie.

Marek Lipień
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HEJ PO KOLĘDZIE…

Tak cudowny świąteczny czas skła-
nia do refleksji a także do podzię-
kowania wszystkim tym, którzy 

tworzyli i tworzą tę orkiestrę bo to byli 
i są ludzie, którzy bardzo często pozo-
stawiają wszystko, by pójść na próbę 
czy koncert i robią to tylko dla tego, że 
kochają muzykę.  

Znam doskonale ten stan ducha, 
gdyż sam zacząłem tę przygodę mając 
14 lat, chwała i cześć wszystkim tym, 
którzy kształtowali mnie i całe zastę-
py ludzi, którzy tworzyli orkiestrę, tak 
więc mojemu tacie Janowi, mojemu 
instruktorowi panu Stanisławowi Wą-
chale, panu Stefanowi Franczykowi 
i wielu innym ludziom, którzy spowo-
dowali, że dzisiaj jestem wciąż w orkie-
strze, że podobnie jak mój Tato, Jego 

Jak Polska długa i szeroka od niepamiętnych czasów kolędowano odwiedzając się wzajemnie, śpiewając, grając, wysta-
wiając jasełka, szopki bożonarodzeniowe, by w ten sposób oddać cześć nowonarodzonemu Panu. Tak więc będąc wier-
nymi i tej tradycji w dniu 08.01.2017 Orkiestra nasza wystąpiła kolędowo w Parafii Jazowsko uczestnicząc w uroczystej 
Sumie, w czasie której zabrzmiały nasze piękne kolędy śpiewane przez solistki Anię Gromalę i Małgosię Dudę. Całością 
dyrygował oczywiście nasz znakomity kapelmistrz ppłk dr hab. Stanisław Strączek. 

koledzy moi koledzy nie raz pozosta-
wiamy wszystkie inne sprawy aby za-
grać czy to na Mszy Św. czy na akade-
mii, bywa że i na pogrzebie kogoś kto 
był grał ale odszedł. 

Ta sztafeta pokoleniowa trwa bo 
zawsze znajdą się ludzie, którzy jak 
nasi poprzednicy będą kontynuować 
to dzieło poświęcając swój czas rodzin-
ny, oddając tej ziemi całe swoje serce. 
Szczególne słowa uznania kieruję do 
wszystkich tych, którzy zasilają orkie-
strę pokonując nie tylko codzienne 
trudności ale i odległości dojeżdża-
jąc z sąsiednich miejscowości i Gmin. 
Takim bardzo chlubnym przykładem 
jest rodzina Madziarów jak również 
saksofonistki Marysia Lorczyk, Ewa 
Świechowska, puzonista Szymek Sta-

wiarski – wszyscy z Parafii Jazowsko 
i inni członkowie orkiestry z innych 
miejscowości, o których napiszę w naj-
bliższej przyszłości. Ten wyjazd do Ich 
Parafii to takie małe zadośćuczynienie 
i podziękowanie od nas wszystkich za 
to, że są z nami, że wspólnie pracujemy 
i radujemy się będąc razem obok siebie 
na różnych scenach. 

Po zakończonej Mszy Św. odbył się 
koncert kolęd nie tylko naszych pol-
skich ale również z innych krajów świa-
ta jak chociażby Deck The Hals, Białe 
Boże Narodzenie czy Jingle Bells. Aby 
tradycji stało się zadość na zakończenie 
zabrzmiał nieodzowny w takich mo-
mentach Radetzky Marsch. 

Marek Lipień
Fot. Marcin Wielosik

XXVII Przegląd Grup Kolędniczych w Łącku
11 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbył się już po raz dwudziesty siódmy Gminny Przegląd 
Grup Kolędniczych. W konkursowe szranki stanęły cztery grupy.

Salę wypełniali pasterze w kożu-
chach, Żydzi próbujący ubić jakiś in-
teres, majestatyczni Królowie, Śmierć 

ostrząca swą kosę, złośliwe Diabły 
i wiele jeszcze innych postaci. Jury 
w składzie: Magdalena Kroh – etno-

graf, Benedykt Kafel – etnograf MCK 
Sokół w Nowym Sączu i Monika Ku-
rzeja – muzyk, dialektolog MCK Sokół 
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w Nowym Sączu po obejrzeniu i grun-
townej ocenie wszystkich grup w tym 
1 dorosłej, 1 młodzieżowej i 2 dziecię-
cych przyznała następujące miejsca:

w kategorii dziecięcej:
• I miejsca nie przyznano
• dwa równorzędne II miejsca otrzy-

mali:
– Grupa kolędnicza „Z gwiazdą” 

ze SP w Łącku (op. Maria Gor-
czowska, Dorota Duda)

– Grupa kolędnicza „Z gwiazdą” 
ze SP w Maszkowicach (op. Be-
ata Wąchała, Joanna Koza)

w kategorii młodzieżowej:
• I miejsce – Grupa kolędnicza „He-

rody” z GOK w Łącku (op. Berna-
detta Wąchała-Gawełek)

w kategorii dorosłej:
• I miejsce – Grupa kolędnicza „He-

rody” z Łącka (op. Aneta Wolańska)

Wszystkie grupy otrzymały nagro-
dy pieniężne ufundowane przez GOK 
w Łącku. Ponadto jury zakwalifikowało 
na Powiatowy Przegląd Grup Kolędni-
czych „Sądeckie Kolędowanie” w Myst-
kowie następujące grupy: młodzieżowa 

grupa „Herody” i dorosła grupa „Hero-
dy”, obydwie z Łącka. Nagrody i dyplo-
my dla uczestników wręczali Wojciech 
Jamro – sekretarz gminy Łącko i Józef 
Strączek – dyrektor GOK w Łącku. 

W imieniu jurorów głos zabrała Mag-
dalena Kroh, która podziękowała wszyst-
kim uczestnikom i opiekunom grup. Po 
zakończeniu konkursu miały miejsce 
konsultacje dla wszystkich instruktorów. 

Na koniec warto zaznaczyć, że oby-
dwie grupy z Łącka na „Sądeckim Ko-
lędowaniu”, czyli Powiatowym Przeglą-
dzie Grup Kolędniczych w Mystkowie 
zdobyły II miejsce. Gratulacje!

JAK JO SE ZAŚPIYWOM…
Muzyka, taniec, śpiew to rzec by można najważniejsze elementy naszej łąckiej tradycji i kultury nie ujmując 
oczywiście innym formom artystycznym jak chociażby hafciarstwo, wyszywanie, szydełkowanie i inne. 

Śpiew związał się z naszym regio-
nem na trwałe co dokumentują różne 
opracowania pieśni tworzone czasami 
podczas obrzędów regionalnych jak 
chociażby skubanie pierza, czy jako 
towarzyszące różnego rodzaju pracom 
w domostwach i na roli. Nasza pol-
ska tradycja od niepamiętnych cza-
sów okraszana była śpiewem a różne 
regiony kraju mają swój odrębny styl 
charakteryzujący właśnie ich tożsa-
mość, obrzędy. Mamy tę niesamowitą 
regionalną moc, że praktycznie w każ-
dej dziedzinie możemy się pochwalić, 
poszczycić zespołem, który jest spad-
kobiercą i kontynuatorem dzieła, które 
tworzyli nasi ojcowie. Jednym z nich 
jest Parafialny Chór Zew Gór skupia-

jący w swoich szeregach tak panie jak 
i panów w różnych grupach wiekowych 
i podobnie jak to ma miejsce w innych 
zespołach są to bardzo często ludzie, 
których rodzice i krewni śpiewali kie-
dyś przed laty. W chwili obecnej chór 
liczy ponad 30 osób, wciąż się rozrasta 
a dyrygentem jest organista Marcin 
Wnęk, który też jest spadkobiercą tra-
dycji jeśli chodzi o dyrygentów, gdyż 
jego poprzednicy panowie Tadeusz 
Moryto i Jan Gorczowski również byli 
organistami tutejszej parafii. 

Zespół uświetnia wszystkie najważ-
niejsze uroczystości parafialne, wystę-
puje chociażby teraz w okresie bożo-
narodzeniowym z koncertami o czym 
pisałem już w poprzednim artykule, 

śpiewa na akademiach i lokalnych 
imprezach, jest bardzo jasnym punk-
tem naszej łąckiej tradycji a co ważne 
występuje w naszych cudownych stro-
jach regionalnych, które powodują, że 
stojąc w ustawieniu koncertowym na 
stopniach czerwień góralskich spódnic, 
bogactwo gorsetów i biel koszul po-
wodują że odbiorca wpada w zachwyt, 
o czym słyszymy często po koncertach. 
Podobnie jak orkiestra tak i chór to 
grupa ludzi o zróżnicowanym wieku, 
różnych charakterach ale przyświeca 
im jeden cel i jak niektórzy powiadają 
powołanie, aby śpiewać Bogu na chwa-
łę i ludziom dla radości. Ciężka praca 
przynosi efekty w postaci coraz częst-
szych występów i mierzenia się z coraz 
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trudniejszymi utworami czego zna-
komitym przykładem było wykonanie 
AKATYSTU w dniu 8.12.16 w Święto 
Zwiastowania NMP w naszym koście-
le parafialnym. Akatyst to najstarszy 
utwór sławiący Bogarodzicę tak skom-
ponowany, że aby oddać prawdziwy 
sens i treść trzeba go śpiewać, a śpiew 
przeplatany jest czytaniami o Bogaro-
dzicy, wszystko w muzycznej oprawie 
pochodzącej z obrzędów chrześcijan 
bizantyjskiego wschodu. Jest to coś tak 
niesamowitego, że śpiewając Akatyst 
jakby przenosimy się w tajemniczy wy-
miar Zwiastowania i życia Bogarodzicy, 
a muzyka powoduje dreszcz emocji. 

Jak już pisałem wcześniej chór bie-
rze udział w różnych wydarzeniach tak 
więc w ostatnim półroczu wziął udział 
we wrześniu w Ogólnopolskim Kon-
kursie Chórów w Tarnowie zdobywając 
wyróżnienie, w grudniu w regionalnych 
eliminacjach kolęd i pastorałek w Tu-
chowie zdobywając I miejsce w swojej 
kategorii oraz w styczniu w Międzyna-
rodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie gdzie w naszej kategorii 
przyznano jedno wyróżnienie i II miej-
sce ale nie o to tutaj chodzi. Wszyscy ci 
ludzie to wielcy pasjonaci tego co ro-
bią czyli śpiewania, a każde spotkanie: 
próba, występ, wyjazd to okazja aby 

wspólnie cieszyć się i radować nie tylko 
śpiewem ale byciem z sobą, jest to taki 
wokalny krąg, w którym wszyscy czują 
się jak w rodzinie. Słowa uznania dla 
dyrygenta Marcina Wnęka – młodego 
ambitnego człowieka, który z wielkim 
zapałem i zaangażowaniem realizuje 
postawione sobie cele jak również dla 
każdej osoby będącej cząstką tej grupy 
za poświęcony czas, wysiłek za oddanie 
tego co najpiękniejsze cząstki siebie co 
skutkuje pięknym śpiewem oraz tym, 
że przyciąga kolejne osoby wykorzy-
stując każdą nadarzającą się okazję do 
zaproponowania śpiewania w chórze 
poczynając od spotkania kogoś idącego 
na zakupy czy modlącego się na cmen-
tarzu. 

Chór śpiewa pieśni religijne, pa-
triotyczne oraz najbliższe naszemu 
sercu te pochodzące z naszych okolic. 
Pięknymi wydarzeniami były wspólne 
koncerty chóru wespół z naszą łącką 
orkiestrą w czasie Święta Kwitnącej Ja-
błoni oraz z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w dn. 11.11.16. Właśnie 
wtedy zabrzmiały przepiękne utwory 
Laudate Dominum, Marsz, marsz Po-
lonia, Piękna nasza Polska cała, Gau-
de Mater Polonia czy Hallelujah, jak 
również opisane już wcześniej koncerty 
noworoczne wspólnie z orkiestrą sym-

foniczną i chórem Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Łącku. 

Wszystkie tego typu imprezy po-
wodują ,że chór nabiera doświadcze-
nia, podnosi swój kunszt muzyczny, 
co z kolei powoduje, że wszyscy jego 
członkowie doświadczają bardzo po-
zytywnych osobistych przeżyć a co za 
tym idzie łatwiej pokonywać wszystkie 
trudności i życiowe zakręty, które poja-
wiają się na drogach każdego człowie-
ka. Wierzę , że chór będzie rósł w siłę, 
rozsławiał naszą Ziemię i cieszył oczy 
a przede wszystkim uszy wielu ludzi.

 Marek Lipień

25 FINAŁ  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łącku
19.536,33 zł i 25 euro – to rekordowa zadeklarowana kwota łąckiego sztabu działającego przy GOK 
w Łącku. Oj działo się, działo… w tych kilku słowach można zawrzeć wszystkie wydarzenia w ramach  
25 Finału WOŚP w Łącku.

Od wczesnych godzin porannych 
na ulicach gminy Łącko można było 
spotkać wolontariuszy, którzy mimo 
mrozu dzielnie kwestowali, a na hoj-
ność naszych mieszkańców naprawdę 
nie można było narzekać, za co pięknie 
dziękujemy. 

Od godz. 15.00 w wypełnionej hali 
widowiskowo-sportowej rozpoczęła 
się część artystyczna finału. Na począ-
tek zaprezentowały się przedszkolaki 
z Przedszkola Samorządowego w Ja-

zowsku, w pięknym, magicznym pro-
gramie „U żłóbka” przygotowane przez 
nauczycielki tej placówki pp. Barbarę 
Świechowską, Annę Gromalę, Martę 
Winglarek i stażystkę Joannę Kawecką. 

Potem nadszedł czas na pogadankę 
dotyczącą pierwszej pomocy w nagłych 
przypadkach, wzbogaconą profesjo-
nalnym pokazem, którą poprowadzi-
li strażacy z OSP w Łącku i Czerncu 
– Wiesław Poparda, Grzegorz Turek 
i Jerzy Gromala. Przed publicznością 

zaprezentowali się również Górale Łąc-
cy, w niezwykle bogatym programie, 
prezentując tak tańce młodych, jak 
i starostów. Pięknie śpiewała Łucja Ja-
siurkowska. Na zakończenie krótki po-
kaz różnorodnego strażackiego sprzętu 
ratowniczego zaprezentowali druhowie 
z OSP w Czerncu, pod kierunkiem ko-
mendanta tejże jednostki Adriana Pa-
siuda. 

Dla najmłodszych zabawy i konkur-
sy prowadziła nauczycielka łąckiego 
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Przedszkola Samorządowego Marze-
na Setlak, zaś warsztaty plastyczne, 
w trakcie których powstało piękne woś-
powe przestrzenne serce – plastyczka 
Magdalena Leszko. Wielką pomocą 
w trakcie organizowanych atrakcji oka-
zała się młodzież ze Szkolnego Koła 
Wolontariatu przy SP w Kiczni pod 
opieką p. Agnieszki Kołodziej. 

W trakcie całej imprezy odbywała 
się loteria fantowa, nie mogło zabrak-
nąć też licytacji, w których rekordową 
cenę 1200 zł osiągnął zegar ścienny 
z logo WOŚPu. Wśród niezwykle cie-
kawych przedmiotów przeznaczonych 
do licytacji znalazły się „koguty” z sa-
mochodów strażackich, prądownica 
czy też toporek strażacki podarowane 
przez OSP w Łącku, a także wielki fina-
łowy tort. 

Wiele osób, firm, organizacji i in-
stytucji wsparło organizację 25 Finału 
WOŚP w Łącku – wszystkim serdecz-
nie dziękujemy!!
• Barbara Szczodrowska – Łącko 
• Biurowiec – Anna i Grzegorz Baran 

– Stary Sącz
• Cukiernia u Gromali – Katarzyna 

i Adam Gromalowie – Łącko 
• Hala Widowiskowo-Sportowa 

w Łącku 
• Kinga Zbozień – Czerniec 
• Kultowe Nadruki – Anna i Mariusz 

Gorczowscy – Łącko 
• Łącki Bank Spółdzielczy – Łącko 
• Marzena Setlak – Łącko 
• Oriflame – Bożena Jachymiak – 

Łącko 
• OSP w Czerncu 
• OSP w Łącku

• Owopol – Stacja Paliw w Łącku – 
Rusnarczyk, Koza

• Pracownia Artika – Magdalena 
Leszko 

• Przedszkole Samorządowe w Ja-
zowsku

• Qsi Sport – Anna i Leszek Pasonio-
wie – Łącko

• Restauracja pod Jabłonią – Józef 
Franczyk – Łącko 

• Sklep Patryk – Katarzyna Farganus 
– Łącko 

• Szkolne Koło Wolontariatu przy 
Szkole Podstawowej w Kiczni

• Tomasz Borek – Kadcza
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąc-

kiej – Jadwiga Jastrzębska – Łącko 
• Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Czarnym Potoku
• Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina
• Zespół Regionalny „Górale Łąccy” 

(b.g.)

I Koncert Noworoczny
Za nami I Koncert Noworoczny. Ponad tysiąc osób, miłośników muzyki, przybyło w sobotę 21 stycznia do 
Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku, aby choć na chwilę poczuć się jak w Operze Wiedeńskiej. Otwar-
cia koncertu dokonał Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina.

W roli głównej wystąpiła Orkie-
stra Reprezentacyjna Straży 
Granicznej pod dyrekcją ppłk. 

SG dr. hab. Stanisława Strączka i mjr. 
SG Leszka Mieczkowskiego. Historia 

Orkiestry sięga roku 1956 i jest ściśle 
związana z dziejami Karpackiej Bryga-
dy Wojska Ochrony Pogranicza. Funk-
cję Orkiestry Reprezentacyjnej pełni od 
roku 1973. Jest jedyną w Polsce orkie-

strą typu wojskowego, która podczas 
musztry paradnej używa tradycyjnych 
instrumentów ludowych (trombity be-
skidzkie, dudy podhalańskie, dzwonki 
pasterskie – „zbyrcoki”). Zespół nagrał 
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wiele płyt CD z repertuarem muzyki 
klasycznej, regionalnej i rozrywkowej. 
Za swoją działalność artystyczną or-
kiestra uhonorowana została licznymi 
nagrodami oraz odznaczeniami pań-
stwowymi.

Solistami koncertu byli uznani ar-
tyści europejskich scen operowych. Ja-
dwiga Postrożna – mezzosopran, pol-
ska śpiewaczka operowa, absolwentka 
Akademii Muzycznej im. K. Lipińskie-
go we Wrocławiu, dr sztuki w dziedzi-
nie wokalistyki. Brała udział w wielu fe-
stiwalach m.in: Vratislavia Cantans we 
Wrocławiu, Sommerfestspiel w Xanten 
(Niemcy), Lago di Grada Music Festi-
val (Włochy), Letnim Festiwalu Ope-
rowym w Krynicy-Zdroju. Współpra-
cuje z Operą Wrocławską, laureatka 
nagród wokalnych, a także stypendiów, 
m.in. wielokrotnie stypendium Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Natalia Zabrzeska – sopran, 
absolwentka Szkoły Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina w Nowym Sączu 
w klasie śpiewu solowego i Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach, w klasie wokalnej, 
uczestniczka i laureatka wielu kon-
kursów wokalnych, m.in. Konkursu 
Wokalnego im. Ludomira Różyckiego 
w Gliwicach, Międzyuczelnianego Kon-
kursu „W kręgu muzyki słowiańskiej” 

w Katowicach. Od dziesięciu lat jest 
solistką Orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej. Współpracuje także 
z Sądecką Orkiestrą Symfoniczną.

Dariusz Stachura – tenor, śpiewak 
operowy, absolwent Łódzkiej Akade-
mii Muzycznej, debiutował na scenie 
Teatru Wielkiego w Łodzi w Eugeniu-
szu Onieginie Piotra Czajkowskiego. 
Jako jedyny obcokrajowiec wystąpił 
w Cyganerii Pucciniego w Turynie, 
gdzie na zmianę z Luciano Pavarat-
tim kreował partię Rudolfa. Był solistą 
opery w Norymberdze, a także lau-
reatem wielu konkursów wokalnych 
m.in. Konkursu Wokalnego im. Ady 
Sari. W ich wykonaniu usłyszeliśmy 
popularne arie ze słynnych oper i ope-
retek, piosenki z musicali wielkich 
kompozytorów m. innymi Rossiniego, 
Straussa, Bizeta, Kalmana, Verdiego. 
Na estradzie zaprezentowali się także 
soliści, którzy na co dzień występu-
ją z orkiestrą im. Tadeusza Moryto 
z Łącka – Anna Gromala, Małgorzata 
Duda, Iwona Gałysa i Marcin Wnęk. 

W ich wykonaniu można było usłyszeć 
utwory m. innymi z repertuaru Czesła-
wa Niemena i Edyty Górniak. Nie za-
brakło również standardów jazzowych 
Glenna Millera. W trakcie Koncertu 
wykonano łącznie 27 utworów co, jak 
zdradził dyrygent Stanisław Strączek, 
wymaga od muzyków mistrzowskiej 
wręcz kondycji i wielkiego kunsztu 
muzycznego. Koncert prowadzili zna-
komici sądeccy konferansjerzy Justy-
na Kaczmarczyk i Jakub Bulzak, którzy 
w barwny sposób dostarczali słucha-
czom informacji i wiedzy o kompozy-
torach i wykonywanych utworach. Tuż 
przed zakończeniem soliści zaśpiewali 
toast „Libiamo” z opery La Traviata 
Verdiego. Przy wystrzałach konfet-
ti życzenia wszelkiej pomyślności na 
2017 rok złożył Wójt Gminy Jan Dzie-
dzina. Piękny koncertowy wieczór za-
kończyło wspólne odśpiewanie kolędy 
„Bóg się rodzi”.

Biorąc pod uwagę fakt że, koncert 
odbył się w hali przeznaczonej raczej 
do imprez sportowych, trzeba było 
podjąć duże wyzwania techniczne 
i logistyczne, aby sprostać wymogom 
koncertowym. W tym celu zbudowano 
wielką konstrukcję sceniczną z rozbu-
dowanym systemem nagłośnienia oraz 
użyto różnorodnych materiałów w celu 
poprawy właściwości akustycznych 
obiektu. Ale jak potwierdzają zadowo-
leni uczestnicy, którzy wypełnili halę 
po brzegi – było warto.

J.S. 
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Kolędowo-Jasełkowe Spotkanie Noworoczne

Ferie w stolicy

25 stycznia w Remizie OSP w Łącku odbyło się Kolędowo-Jasełkowe Spotkanie Noworoczne podsumo-
wujące półroczną pracę w Ognisku Muzycznym i w grupie teatralnej „Berecik”. Sala wypełniona była po 
brzegi, a wśród zaproszonych gości znalazł się również Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina.

Zgromadzonych tak licznie wi-
dzów przywitał dyrektor GOKu 
Józef Strączek, podkreślając zna-

czenie zaangażowania młodych ludzi 
w działalność kulturalną naszej gmi-
ny. Potem już rozpoczęły się występy 
uczniów Ogniska Muzycznego. Młodzi 
muzycy zaprezentowali kolędowy re-
pertuar i bez większego wysiłku za-
angażowali do śpiewania wszystkich 
widzów, już po chwili łącka remiza 
rozbrzmiewała dźwiękami pięknych 
polskich kolęd i pastorałek. W koncer-
cie zaprezentowali się słuchacze klasy 
skrzypiec przygotowani przez p. Agatę 
Pańszczyk, klasy pianina – p. Mariusza 

Gorczowskiego, klasy trąbki – p. Mar-
ka Lipienia i klasy akordeonu i gitary – 
p. Piotra Matusiewicza.

Następnie przyszedł czas na wido-
wisko teatralne pt. „Wielkie Rzeczy 
uczynił mi...” wg scenariusza Adama 
Szafrańca w wykonaniu grupy teatral-
nej „Berecik”. Młodzi aktorzy pozwo-
lili na chwilę przenieść się zgroma-
dzonym w świat biblijnej opowieści 
rozpoczynającej się od znalezienia 
dwunastoletniego Jezusa w świąty-
ni, aby potem za pośrednictwem ust-
nie przekazanej przez Maryję historii 
wrócić do zaślubin Maryi i Józefa, 
zwiastowania, poszukiwania miejsca 

w Betlejem, aż do narodzin Jezusa 
w stajence. 

To niegodne dla Zbawiciela miejsce 
odwiedzili nie tylko Myszki, Kot, Paste-
rze z Owieczkami, Trzej Królowie, ale 
również dzieci z Ogniska Muzycznego, 
które zaśpiewały dwie pastorałki „Przy 
horny dolinie” i „Hej ponad regle”. Na 
zakończenie spektaklu cała sala wspól-
nie zaśpiewała „Bóg się rodzi”.

W tym pięknym świątecznym 
klimacie Wójt Gminy Łącko złożył 
wszystkim zgromadzonym życzenia 
noworoczne, a potem nadszedł czas 
na uwiecznienie tego spotkania na pa-
miątkowych fotografiach.

 (b.g.)

Ferie to czas odpoczynku dla dzieci 
i młodzieży. To też czas, aby po-
znać i odkryć ciekawe miejsca. 

A niewątpliwie jednym z takich miejsc 
jest Warszawa. W tym roku wybierając 
się z grupą 23 osób do naszej stolicy 

postawiliśmy sobie cztery cele: udu-
chowić się, zostać odkrywcą, zobaczyć 
na czym polegają rządy oraz dać się 
prowadzić. Dziś można śmiało powie-
dzieć, że cele te zostały w 100% zreali-
zowane. Ale zacznijmy od początku. 

Najpierw było pytanie: Gdzie? Po 
zeszłorocznej wycieczce do Wrocławia 
wybór padł na stolicę. 

30 stycznia zaraz z samego rana 
wyruszyliśmy więc w kierunku Warsza-
wy, by około godziny 13:00 dotrzeć już 
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Kapelan Papieża Franciszka

na miejsce. W tym dniu zwiedziliśmy 
Muzeum im. Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki, tam sprawowali-
śmy Eucharystię, potem był spacer po 
cmentarzu na Powązkach, a wieczorem 
udaliśmy się do Teatru mieszczącego się 
na 6 piętrze Pałacu Kultury i Nauki na 
sztukę „Słoneczni Chłopcy”. Jest to ko-
media kultowego Neila Simona w reży-
serii Olgi Lipińskiej. Zagrali w niej tacy 
aktorzy jak: Piotr Fronczewski, Krzysz-
tof Kowalewski, Robert Koszucki.

 Kolejny dzień naszego pobytu 
w Warszawie poświęciliśmy na odwie-
dziny Centrum Nauki Kopernik. A tam 
oprócz zwiedzania wystaw wzięliśmy 
udział w laboratoriach (część z nas 
była w laboratorium fizycznym, a część 
w laboratorium robotycznym). Wie-
czorem przyszedł czas na Eucharystię 
i modlitwę przed Chrystusem obecnym 
w Najświętszym Sakramencie. 

Trzeci dzień pobytu rozpoczęliśmy 
o godz. 9:00 zwiedzaniem budynku 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Póź-
niej o godz. 12:00 przyszedł czas na 
zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego. Ku 
naszemu zaskoczeniu spotkaliśmy tam 
Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, który 
mimo licznych obowiązków zechciał 
poświęcić nam chwilę swego czasu. 
W tym dniu godz. 14:40 zwiedziliśmy 
jeszcze Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Po nim uczestniczyliśmy w Eu-
charystii i tradycyjnie już trwaliśmy na 
modlitwie przed Chrystusem obecnym 
w Najświętszym Sakramencie.

 I wreszcie ostatni dzień naszego 
pobytu poświęciliśmy zwiedzaniu War-
szawy wraz z przewodnikiem Marci-
nem Makuchowskim, który czekał na 
nas pod kolumną Zygmunta III Wazy. 
To pod jego okiem zwiedziliśmy Stare 
Miasto, Zamek Królewski, Krakowskie 

Przedmieście, Grób Nieznanego Żoł-
nierza i Łazienki. Po całym dniu około 
godz. 19:00 zmęczeni, ale i pełni wra-
żeń wsiedliśmy do busa, by powrócić 
w łąckie strony. 

Korzystając z okazji chcę podzięko-
wać w imieniu swoim oraz młodzieży 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
naszego wyjazdu do stolicy, począw-
szy od Ks. Proboszcza dr Janusza Pa-
ciorka, który zainicjował nasz wyjazd 
i wspomógł nas materialnie, poprzez 
Pana Wójta Gminy Łącko Jana Dzie-
dzinę, który partycypował w kosztach 
transportu, skończywszy na wszystkich 
ludziach dobrej woli, którzy wsparli 
wcześniej przeprowadzane przez mło-
dzież akcje mające na celu zebrać fun-
dusze na wyjazd do Warszawy. Wszyst-
kim Dobroczyńcom składam serdeczne 
„Bóg zapłać”.

 ks. Paweł Przybyło 

2 lutego 2017 roku Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż wrę-
czył osobiście Księdzu Prałatowi Józefowi Trzópkowi, długoletniemu Probosz-
czowi Parafii Łącko, dokument Ojca Świętego Franciszka, podnoszący Księdza 
Prałata do godności Kapelana Jego Świątobliwości. Jest to najwyższy honorowy 
tytuł nadawany przez Ojca Świętego szczególnie zasłużonym kapłanom. Bardzo 
serdecznie gratulujemy księdzu Prałatowi Józefowi tego wyróżnienia i życzymy, 
by w dalszym ciągu tak owocnie i gorliwie służył Panu Bogu i Kościołowi. Życzymy 
również, by nie brakowało Mu zdrowia i sił. Polecamy ks. Prałata opiece Matki 
Bożej i św. Józefa. 

Po otrzymaniu tytułu Kapelana Jego Świątobliwości Ksiądz Prałat Józef Trzó-
pek skierował krótkie słowo do Parafian: Uważam, że tym odznaczeniem Ojciec 
Święty objął wszystkich Parafian, którzy wraz ze mną przez 28 lat proboszczo-
wania tworzyli dobra duchowe i materialne w Parafii. Czymże była by moja 
skromna osoba bez życzliwych Parafian, którzy pracą i ofiarami wspierali 
wszystkie inwestycje. „Bóg zapłać” wszystkim za wielkie serce dla Boga i dla Pa-
rafii. Składam „Bóg zapłać” Księdzu Dziekanowi Wiesławowi Majcy z Łukowi-
cy oraz obecnemu Księdzu Proboszczowi dr-owi Januszowi Paciorkowi, którzy 
wspierali nadanie tego odznaczenia, o które wystąpił Ks. Biskup Ordynariusz 
Andrzej Jeż, a w czwartek ostatniego tygodnia osobiście mi je wręczył. 

W miarę sił będę się starał spłacać dług wdzięczności modlitwą i służbą 
w konfesjonale i przy ołtarzu Pana. 
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Spotkania czytelnicze w Filii w Woli Kosnowej
W filii GBP w Woli Kosnowej przez 

cały obecny rok szkolny cyklicznie od-
bywają się spotkania czytelnicze dla 
trzech oddziałów klas „0” w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie.

Pierwsze spotkanie odbyło się 29 
września 2016 r., w Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania. Sześciolatki wy-
słuchały legendy o „Warsie i Sawie”, 
a młodsze przedszkolaki poznały historię 
pieska, który nie potrafił się uśmiechać. 

Podczas grudniowych zajęć dzie-
ci poznały bajkę o Mikołaju, który był 
chory i z tego powodu nie mógł roz-
dać prezentów dla leśnych zwierzątek. 
Maluchy z dużym zainteresowaniem 
słuchały bajki. Po przeczytaniu opo-
wiadania rozdano dzieciom malowanki 
przedstawiające postać św. Mikołaja. 

Dzień Pluszowego Misia w Filii w Woli Kosnowej
Dnia 25 listopada obchodzony był 

Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji 
Filia w Woli Kosnowej zorganizowała 
konkurs plastyczny pt. „Miś – mój naj-
lepszy przyjaciel”. W konkursie wzięli 
udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Za-
gorzynie. Wpłynęło 76 prac wykonanych 
w różnej formie graficznej. Konkurs był 

podzielony na dwie kategorie wiekowe: 
klasy od 0 do 3 oraz od 4 do 6. Wybór 
najlepszych prac był bardzo trudny. 
Każdy z uczestników dostał drobny upo-
minek za udział w konkursie. Główne 
nagrody zostały rozdane na uroczystej 
akademii z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia. Wszystkim zwycięzcom oraz 
uczestnikom serdecznie gratulujemy. 

Kategoria od 0 do 3

I miejsce: Magdalena Bednarz kl. III b, 
Ewa Janeczek kl. II

II miejsce: Kacper Chrobak kl. II, Ka-
mila Kurzeja kl. 0 a

III miejsce: Bogdan Faron kl. 0 b, Julia 
Chrobak kl. III a

Wyróżnienia: Przemysław Szlęk kl. 0 a, 
Kornelia Bednarczyk kl. 0 b, Wero-
nika Kowalczyk kl. III a

Kategoria od 4 do 6

I miejsce: Karolina Kurzeja kl. VI b

II miejsce: Marlena Chlipała kl. V b, 
Anna Baziak kl. V a

III miejsce: Emilia Myjak kl. V b, Alek-
sandra Jarek kl. V b

Wyróżnienia: Mateusz Gromala kl. V a, 
Paulina Pierzchała V a
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Mikołajkowe spotkanie czytelnicze w filii GBP 
w Jazowsku

Dnia 2 grudnia 2016 r. odbyło się 
biblioteczne spotkanie mikołajkowe 
w Niepublicznym Przedszkolu „Sło-
wiczek” w Jazowsku, zorganizowane 
przez panią Marię Najduch, pracow-
nika filii GBP w Jazowsku. Rozpoczę-
ło się ono oczywiście czytaniem bajek. 

Następnie, w związku ze zbliżającymi 
się Mikołajkami, dzieci zdobywały wie-
dzę i umiejętności potrzebne skrzatom 
– pomocnikom. Przedszkolaki ochoczo 
uczestniczyły w zabawach i sumiennie 
odpowiadały na pytania, dzięki czemu 
zostały pasowane na pomocników Św. 

Mikołaja. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy i drobne upo-
minki. Spotkanie to zainaugurowało 
zaplanowany we współpracy z Przed-
szkolem „Słowiczek” cykl zajęć pt. „Za-
przyjaźnij się z biblioteką”. 

Warsztaty wykonywania papierowych  
ozdób choinkowych w Gminnej Bibliotece  
Publicznej w Łącku

W dniach 16 i 20 grudnia 2016 r. w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Łącku odbyły się 
warsztaty wykonywania papierowych bombek 
choinkowych metodą origami. Chętne osoby 
poznały sposoby, jak z prostej kartki papieru 
zrobić oryginalną dekorację świąteczną. 

Podobne warsztaty wykonywania ozdób 
choinkowych w okresie przedświątecznym 
odbyły się również w filiach w Woli Kosno-
wej, Jazowsku i Obidzy. Własnoręcznie 
wykonane dekoracje zdobią choinki biblio-
teczne oraz domowe drzewka czytelników 
biorących udział w warsztatach.
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LGD „Brama Beskidu”
W dniach 22.12.2016 r. i 04.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naborów nr 

1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016. Wyniki przedmiotowej oceny z posiedzenia Rady można zobaczyć na stro-
nie internetowej www.bramabeskidu.pl.

Obecnie Stowarzyszenie jest w trakcie naborów na projekty dotyczące:
– Inwestycji w poprawę istniejącej i rozwój nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.
– Inwestycji w poprawę istniejącej i rozwój nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.
– Ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.

W najbliższym czasie LGD Brama Beskidu planuje ogłoszenie naborów na projekty grantowe (projekty skierowane szcze-
gólnie dla organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD). Planowane są także nabory na podejmowanie działal-
ności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej. 

Więcej informacji na temat wdrażania LSR, zakresu wsparcia czy terminów naborów można uzyskać w biurze LGD Brama 
Beskidu mieszczącym się pod adresem: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, pod nr tel.: 18 547 66 80, na stronie internetowej oraz 
portalu facebook.pl.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i doradztwo, a także na spotkania informacyjne oraz szkolenia organizowane przez 
pracowników LGD Brama Beskidu.

Stowarzyszenie LGD „Brama Beski-
du” ruszyło z realizacją kolejnego 
projektu, tym razem realizowane-

go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 
Region Spójny Społecznie, Działanie 
9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 
9.1.2 Aktywna Integracja w partner-
stwie z Fundacją im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego z Tarnowa, pod nazwą 
KIS – Nowa Szansa. 

Projekt skierowany jest do osób, 
które pragną wprowadzić zmiany 
w swoim życiu, zarówno na polu zawo-
dowym jak i społecznym. KIS – Nowa 
szansa zakłada kompleksowe wsparcie 
dla uczestników, dzięki wprowadzeniu 
szeregu działań odnoszących się do 
stopniowego pokonywania barier. We 
wstępnym etapie pracy pozbędziemy 
się barier fizycznych (w szczególności 
zadbamy o odpowiednią prezencję) 
i barier psychologicznych poprzez po-
radnictwo psychologiczne, a następnie 
przejdziemy do nabywania umiejętno-
ści praktycznych przy szukaniu pracy. 
Uczestnikom Projektu damy możli-
wość podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych poprzez doradztwo zawodowe 
i szkolenia zawodowe oraz pośrednic-
two pracy (zapewniamy możliwość 
korzystania z sali informacji zawodo-
wej, dostęp do komputera, warsztaty 
grupowe lub indywidualne z zakresu 
pisania CV, nowoczesnych technik po-
szukiwania pracy itp.). Beneficjentom 
dajemy możliwość udziału w spotka-
niach w ramach samopomocowych 
grup wsparcia, które skierowane są na 
wspólne pokonywanie wszelkich pro-
blemów, ale także pozwalają na korzy-
stanie z dóbr społecznych jak np. kino, 
teatr, wizyty w restauracji czy w salonie 
kosmetycznym. Końcowym efektem 
może być podjęcie stażu/pracy zawo-
dowej zgodnych z zainteresowaniami 
uczestnika.

Przedłużający się okres pozostawa-
nia bez pracy skutkuje zniechęceniem 
i zanikiem praktycznych umiejętności 
poszukiwania pracy, izolacją społecz-
ną, depresją, utratą poczucia własnej 
wartości, utratą wiary we własne siły, 
znacznym obniżeniem prezencji. Dla-
tego KIS – Nowa szansa zaprasza do 
wzięcia do udziału w projekcie ko-
biety i mężczyzn, którzy są osobami 
bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, 
o niskich kwalifikacjach zawodowych, 
nieaktywnych zawodowo oraz wszyst-
kich o niskim stażu pracy (poniżej 
5 lat), osoby lub rodziny zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym w związku z rewitalizacją obsza-
rów zdegradowanych (wyt. MIiR). Do 

udziału w projekcie zapraszamy osoby 
powyżej 50 roku życia, osoby, które 
czują się bezradne w sprawach życio-
wych oraz wszystkich korzystających 
z Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa.

Osoby, które zostaną uczestnikami 
projektu mają zagwarantowane bez-
płatne szkolenia i staże, a także zwrot 
kosztów dojazdu na wszystkie rodzaje 
wsparcia i dużo, dużo więcej...

Rekrutacja rozpocznie się 23 stycz-
nia 2017 r. w Starym Sączu, przy ul. Ka-
zimierza Wielkiego 2, w godz. od 8:00 
do 16:00. Więcej informacji w siedzibie 
projektu oraz na stronie www.kisnowa-
szansa.pl i na plakatach.
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ZACZAROWANY ŚWIAT BAJEK BRZECHWY I TUWIMA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MASZKOWICACH

Przy blasku świec i lampionów 
chętni uczniowie zabrali rodziców 
w zaczarowany świat bajek Jana 

Brzechwy i Juliana Tuwima. Z wypie-
kami na twarzy czytali o „Samochwa-
le”, „Tygodniu”, „Grzesiu”, „Panu Hila-
rym” czy „Zosi Samosi”. Oprócz poezji 
uczniowie czytali również prozę, którą 
ćwiczyli w tajemnicy przed rodzicami.

W trakcie spotkania również rodzi-
ce zaprezentowali swoje umiejętno-
ści, chociaż nie było łatwo, bo wiersz 
„W Szczebrzeszynie” do łatwych nie 
należy. Uczestniczący w wieczorze 

5 grudnia 2016r. w Szkole Podstawowej w Maszkowicach odbył się wieczór czytelniczy. Późnym popołu-
dniem od godziny 17.00 do 19.00 w szkolnej bibliotece z inicjatywy p. Celiny Zbozień, K. Faron-Majkrzak 
oraz Joanny Kozy uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności czytelnicze rodzicom.

p. Dyrektor Antoni Łazarz przeczytał 
dzieciom wiersz pt. ”Sójka”. Dostał 
brawa a radości było, co niemiara. Po 
krótkiej przerwie w czytaniu p. Joanna 
Koza przygotowała pytania dla rodzi-
ców sprawdzając tym samym czy słu-
chali uważnie swoich dzieci. Pytania 
zaskoczyły rodziców, a dzieci miały 
z tego powodu wiele radości.

Jednym z punktów programu były 
prace plastyczne przedstawiające po-
stacie z bajek, które rodzice wykony-
wali wraz ze swoimi pociechami.

 Na koniec spotkania uczniowie kla-

sy I zaprezentowali swoje umiejętności 
wokalne i wręczyli rodzicom upominki 
przygotowane z okazji nadchodzącego 
Mikołaja.

Nauczyciele: Celina Zbozień, Jo-
anna Koza oraz wychowawczyni 
K. Faron-Majkrzak dziękują rodzicom 
i uczniom za obecność, wspólną radość 
płynącą z czytania i przebywania ra-
zem, wspaniałą atmosferę i zabawę. 

Do zobaczenia za rok w klasie II.
 

Opr. K. Faron-Majkrzak,  
Joanna Koza

Zajęcia uczniów SP w Kiczni w PSP w Nowym Sączu
W dniu 16 grudnia 2016 roku 

uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podsta-
wowej w Kiczni uczestniczyli w zaję-
ciach dydaktycznych w ramach pro-
gramu „Ognik” w Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Sączu. Dzieci zo-
stały podzielone na dwie grupy. Jed-
ną z nich asp. Paweł Rozmus zapro-

sił do świetlicy, gdzie założyli hełmy 
strażackie, mundury i kamizelki. Pan 
Paweł rzeczowo i przystępnie wpro-
wadził dzieci w temat pracy strażaka 
i uzmysłowił im jak ważną i zaszczytną, 
a jednocześnie niebezpieczną służbę 
pełnią strażacy. Dzieci obejrzały film 
o skutkach pożaru i pracy strażaka. 

Następnie w specjalnie przygotowanej 
sali uczniowie brali udział w symula-
cji płonącej kuchni, gdzie samodziel-
nie posługiwali się gaśnicą, ratując 
palące się pomieszczenie. Dowiedzieli 
się również o niebezpieczeństwie wy-
dobywającego się tlenku węgla z pie-
ców, zwłaszcza w okresie zimowym. 
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Bardzo ciekawa dla dzieci była możli-
wość prawdziwego połączenia telefo-
nicznego ze strażą i zgłoszenia „poża-
ru i zasłabnięcia osoby starszej”. Na 
koniec niesamowite wrażenie zrobiła 
na dzieciach symulacja pożaru. Gęsty 
dym, rozgrzane drzwi, efekty świetl-
ne i włączona syrena spowodowały, że 
dzieci natychmiast zaczęły opuszczać 
pomieszczenie zachowując właściwą 
postawę i kierunek ewakuacji. Rów-
nocześnie grupa druga zapoznała się 
ze sprzętem I jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Pan 
ogn. Krzysztof Wolak pokazał dzieciom 

całe wyposażenie. Jest to nowa i no-
woczesna jednostka posiadająca wspa-
niały sprzęt do ratowania w pożarach, 
wypadkach samochodowych, różnych 
zdarzeniach i ratownictwie chemicz-
nym. Dzieci mogły obejrzeć w garażach 
kilkanaście profesjonalnych samocho-
dów (również od środka), łodzi i ponto-
nów oraz ich możliwości przystosowa-
nia do każdego zdarzenia. Na zewnątrz 
widziały bardzo nowoczesny samochód 
z drabiną, która wysunęła się aż na 
wysokość dziesiątego piętra. Zrobiło 
to ogromne wrażenie tym bardziej, że 
uczniowie mogli wsiąść do kosza tej 

drabiny. Zobaczyli też akcję strażaków 
po usłyszeniu alarmu tj. zsuwanie się 
po rurach i ich pełną gotowość do akcji. 
Uczniowie mogli pograć w piłkę nożną 
w sali gimnastycznej. Na zakończenie 
zajęć dzieci otrzymały upominki.

 Serdecznie dziękujemy panu asp. 
Pawłowi Rozmusowi oraz panu ogn. 
Krzysztofowi Wolakowi za tak cieka-
we, konkretne i dostosowane do wie-
ku zajęcia, które na zawsze zostaną w 
pamięci dzieci i pomogą im w niebez-
piecznych momentach właściwie zare-
agować.

Tekst: Małgorzata Plechta
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„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata                                                                                            
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie”

Matka Teresa z Kalkuty

Noworoczne 
spotkanie

Dnia 6 stycznia 2017 roku, już po raz piąty, w Szkole 
Podstawowej w Kiczni odbyło się noworoczne spo-
tkanie z udziałem społeczności wiejskiej, zaproszo-

nych gości oraz dyrekcji i nauczycieli. Na początku pani dy-
rektor Danuta Potoniec przywitała przybyłych gości: Wójta 
Gminy Łącko – p. Jana Dziedzinę z małżonką, dyrektora 
SCUW – p. Lucynę Citak z mężem, sołtysa wsi Kicznia – 
Jana Dąbrowskiego z żoną, p. S.Steca – radnego wsi oraz 
wszystkich zebranych. Następnie uczniowie klas II, IV i V 
przedstawili montaż słowno – muzyczny pt. „W noc Boże-
go Narodzenia” w reżyserii p. Jadwigi Dybiec. O oprawę 
muzyczną zadbał p. Mariusz Gorczowski, a pomocą służyła 
również p. Karolina Skut. W pięknej scenerii, przygotowa-
nej z dużą pomocą rodziców, dzieci zaprezentowały wiersze 
i kolędy, które obejmowały swoją tematyką radość z przyj-
ścia na świat Syna Bożego oraz tradycje związane ze Święta-
mi Bożego Narodzenia. Życzenia, kolędy i wiersze pozwoliły 
wszystkim cieszyć się jeszcze panującą atmosferą niezwykle 
rodzinnych i ciepłych świąt. Na koniec wszyscy zostali za-
proszeni na spotkanie przy kawie i ciastku przygotowanym 
przez Radę Rodziców. Czas upłynął na rozmowach w miłej 
i przyjaznej atmosferze.

Tekst: Jadwiga Dybiec 
Zdjęcia: Kazimiera Majkrzak
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Gminny Konkurs na Najładniejszą  
Kartkę Bożonarodzeniową

16 grudnia 2016 r. w Szkole Pod-
stawowej w Zabrzeży, już po raz szósty 
odbył się, Gminny Konkurs na Najład-
niejszą Kartkę Bożonarodzeniową, or-
ganizowany przez pp. Magdalenę Śli-
wińską oraz Danutę Kurzeję. Konkurs 
dedykowany był do uczniów klas 1-3 ze 
szkół podstawowych naszej gminy. 

Zadaniem uczniów było zaprojek-
towanie, a następnie wyklejanie kul-
kami bibułkowymi kartki świątecznej. 
Młodzi artyści wykonywali prace cał-
kowicie samodzielnie. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali do dyspozycji materiały: 
blok, ołówki, kulki bibułkowe, itp. Pra-
ce były tworzone na miejscu podczas 
trwającego 90 minut konkursu. 

Uczniowie wyczarowali z kartki 
papieru i kulek zachwycające, bożo-
narodzeniowe prace. Jury w składzie: 
p. Małgorzata Gromala – kierownik 
w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, 
p. Jadwiga Jastrzębska – prezes To-
warzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, 
p. Krystyna Gałysa – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Zabrzeży, starało się 
ocenić prace bardzo wnikliwie, biorąc 
pod uwagę: pomysłowość, estetykę 
oraz oryginalność prac. 

Najpiękniejsze prace zostały uho-
norowane miejscami:
I miejsce – Julita Iwańska, SP Czarny 

Potok
II miejsce – Roksana Maciuszek, SP 

Szczereż 
III miejsce – Magdalena Bednarz, SP 

Zagorzyn
IV miejsce – Justyna Oleś, SP Zarzecze
V miejsce – Wiktoria Słowik, SP Ja-

zowsko 
Zdobywcy medalowych miejsc 

otrzymali cenne nagrody ufundowane 

przez miejscowych sponsorów. Na-
tomiast wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali obdarowani dyplomami i upo-
minkami.

Organizatorzy konkursu serdecz-
nie dziękują sponsorom imprezy za jej 
finansowe wsparcie w tym: Wójtowi 
Gminy Łącko panu J. Dziedzinie, pani 
prezes TMZŁ J. Jastrzębskiej, panu To-
maszowi Hamidze (Zakład Remonto-
wo-Budowlany), panu H. Sopacie (Me-
chanika Pojazdowa) oraz firmie ZIBUD 
z Kamienicy.

Kiyrpecki z Łącka laureatem Międzynarodowego  
Festiwalu Kolęd  
i Pastorałek w Będzinie

Już po raz 23 w Będzinie odbył się finał Międzynarodo-
wego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza 
Szwarlika. Przez eliminacje rejonowe odbywające się 

w 20 ośrodkach przewinęło się wielu wykonawców.
Wśród nich znalazła się Grupa Artystyczna „Kiyrpecki” 

z Łącka pod kierunkiem Anety Wolańskiej, która zwycięża-
jąc eliminacje w Tuchowie, zakwalifikowała się do finału. 
Wyśpiewanie takich pastorałek jak „Przy hornej dolinie”, 
„Na kopie siana” i „Skocmy do Betlejem” dało wykonawcom 
III miejsce w kategorii zespoły regionalne i folklorystyczne.  
Gratulujemy!

Wyjazd grupy do Będzina został sfinansowany przez GOK 
w Łącku. 
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Święto Szkoły  
w ZS im. Św. Kingi w Łącku

W czwartek 5 stycznia 2017 r. ob-
chodziliśmy po raz kolejny Święto 
Szkoły. Na hali sportowej odbyła się 
uroczysta akademia, na której gości-
liśmy pana wójta Jana Dziedzinę, ks. 
dr Janusza Paciorka Proboszcza Para-
fii w Łącku, panią Barbarę Stolarską 
dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjal-
nego w Łącku, pana Józefa Strączka 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łącku, panią Jadwigę Jastrzębską 
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Łąckiej i przewodniczącego Rady Ro-
dziców, pana Andrzeja Jakóba.

W tym roku Święto Szkoły mia-
ło charakter szczególny, bo w całości 
poświęcone było osiągnięciom i talen-
tom naszych uczniów. Na co dzień nie 
zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób, 
które nas otaczają robi coś, co wymaga 
pasji, odwagi, siły, kreatywności i po-
mysłowości. Ci młodzi ludzie – WY!!! 
– uczniowie Zespołu Szkół w Łącku 
– mają TALENT. I pod tym hasłem: 

„Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za 
TALENT, który został ci powierzony. 
Idź i użyj go!” odbywała się część ar-
tystyczna. 

Na scenie odbyła się prezentacja, 
w formie znanego show telewizyjnego 
„Mam Talent”, ponad 30 nieprzecięt-
nych uczniów, którzy zgłosili się do za-
prezentowania swojego talentu przed 
całą szkołą. Piękne jest to, że prezen-
towane talenty są tak inne, tak różno-
rodne i pochodzą z dziedzin zupełnie 
sobie odległych. Mogliśmy więc poznać 
talenty taneczne, kulinarne, muzyczne, 
sportowe (z różnych dziedzin), wokalne, 
talent w wykonywaniu prac ręcznych. 

Na przygotowanych tablicach in-
formacyjnych przedstawione zostały 
również osiągnięcia naszych uczniów 
z 2016 roku opatrzone zdjęciami i notką 
dotyczącą wydarzenia. Ważne jest to, iż 
na ich podstawie utrzymujemy I MIEJ-
SCE we współzawodnictwie sportowym 
szkół powiatowych w pierwszym półro-

czu tego roku szkolnego. To ogromny 
sukces naszych uczniów i prowadzą-
cych ich nauczycieli.

Na zakończenie mogliśmy zobaczyć 
również występ zespołu Górale Łąccy, 
który hucznie i jak na górali przystało 
głośno i energicznie zakończył naszą 
uroczystość. 

Szczególne podziękowania nale-
żą się uczniom klas II C i III B, pani 
Annie Brodowskiej za przygotowanie 
uroczystości, pani Michalinie Groń-
skiej-Owsiance za oprawę kulinarną, 
paniom Annie Szczęśniak i Małgorza-
cie Moryto za przygotowanie dekoracji 
oraz pani Małgorzacie Lechowicz i chó-
rowi szkolnemu za oprawę muzyczną, 
pani Annie Skalskiej i Dawidowi Syjud 
z klasy III b za przygotowanie prezen-
tacji multimedialnej oraz wszystkim 
innym zaangażowanym w tę uroczy-
stość. Dziękujemy!

Anna Szczęśniak
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Pasterka Św. Szczepana

Święta Bożego Narodzenia to waż-
ny czas dla wszystkich katolików. 
Członkowie Związku Podhalan 

Oddział w Łącku zatroszczyli się więc 
o powagę i doniosłość uroczystości bo-
żonarodzeniowych. 

Byli bowiem obecni (w dużej licz-
bie) na Pasterce, wraz z Orkiestrą Dętą 

im. T. Moryto zadbali o oprawę Mszy 
Świętej.

W uroczystość Św. Szczepana, 26 
grudnia, jak co roku, członkowie łąc-
kiego oddziału Związku Podhalan 
wzięli udział w Mszy Św. i tak samo jak 
poprzednio, zapewnili oprawę nabo-
żeństwa. 

Góralski śpiew na chwałę Dzie-
ciątka Jezus był szczerą modlitwą 
mieszkańców tych ziem oraz swoistym 
podkreśleniem lokalnego kolorytu i za-
chowaniem tradycji.

 
Tekst: Natalia Kyrcz 

Zdjęcia: Dawid Lis

Spotkanie Opłatkowe  
Związku Podhalan Oddział w Łącku

22 stycznia br. odbyło się Spotkanie 
Opłatkowe Związku Podhalan Oddział 
w Łącku. Właściwą część spotkania 
poprzedziła Msza Św., z udziałem ks. 
proboszcza Janusza Paciorka, ks. kape-
lana Zarządu Głównego Zw. Podhalan 
Stanisława Kowalika i ks. Józefa Sło-
wika z Czarnego Potoka. która odbyła 
się w kościele parafialnym w Łącku. 
Uczestniczyło w niej wielu członków 
ZP Oddział w Łącku, a oprawę muzycz-
ną zapewniły kapele działające przy 
naszym oddziale ZP. Na nabożeństwie 
obecne także były poczty sztandarowe 
Związku Podhalan z: Kamienicy, No-
wego Targu, Obidzy, Ochotnicy Dol-
nej, Ochotnicy Górnej, Oświęcimia, 
Szczawnicy, Tylmanowej, Żywca i oczy-
wiście z Łącka, przybyła również dele-
gacja nowego oddziału ZP z Jazowska. 

Na zakończenie Mszy św. odbyło się 
ślubowanie nowych członków ZP Od-
dział w Łącku.

Po nabożeństwie zebrani udali się 
korowodem do remizy OSP w Łącku. 
Tam prezes naszego oddziału ZP To-
masz Ćwikowski przywitał zgroma-
dzonych gości, wśród których znaleźli 
się: ks. St. Kowalik, ks. J. Paciorek, ks. 
Prałat J. Trzópek, ks. P. Przybyło, ks. 
T. Mikosz, ks. J. Słowik, przedstawiciele 
władz samorządowych (członek Zarzą-
du Województwa Małopolskiego Leszek 
Zegzda, wicestarosta nowosądecki Anto-
ni Koszyk, Wójt Gminy Łącko Jan Dzie-
dzina), członkowie Prezydium Zarządu 
Głównego Związku Podhalan w Polsce 
(Grzegorz Czepelak, Piotr Gąsienica), 
przedstawiciele MCK „Sokół” (dyrektor 
Antoni Malczak, Maria Załuska, Moni-

ka Kurzeja, Anna Turewicz), dyrektor 
GOK-u w Łącku Józef Strączek, przed-
stawicieli zespołu regionalnego „Górale 
Łąccy”, przyjaciele i sympatycy naszego 
Oddziału (prezes firmy Amara z Kra-
kowa Jarosław Bogucki, Profesor UJ 
Julian Dybiec, Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Łąckiego BS Zbigniew Cze-
pelak, właściciel Tłoczni Soków Maurer, 
Krzysztof Maurer) oraz przedstawiciele 
mediów. Po przywitaniu gości prezes 
Tomasz Ćwikowski, wraz z ks. Stani-
sławem Kowalikiem, złożył przybyłym 
góralskie życzenia noworoczne, a Grupa 
Artystyczna Kiyrpecki zaśpiewała kolę-
dy i pastorałki. Następnie zebrani prze-
łamali się opłatkiem, składając sobie 
życzenia w Nowym Roku.

Kolejnym punktem imprezy było 
wręczenie dyplomu dla Celiny Ochody 
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za wysoką frekwencję i zaangażowa-
nie podczas posiadów związkowych. 
Wręczono także podziękowania i zbyr-
coki za pomoc, trud i zaangażowanie 
oraz owocną współpracę w organizacji 
„Wesela Góralsko-Lachowskiego” pani 
Marii Załuskiej, Monice Kurzeja, Annie 
Turewicz. Ciupagę w podziękowaniu za 
życzliwe wsparcie działalności Związ-
ku Podhalan Oddział w Łącku z rąk 
prezesa Tomasza Ćwikowskiego ode-
brali prof. Julian Dybiec, wicestarosta 
nowosądecki Antoni Koszyk, wójt Jan 
Dziedzina, ks. proboszcz Janusz Pacio-
rek, ks. kapelan ZP Stanisław Kowalik. 

Następnie wystąpiła grupa kolędni-
cza Herody składająca się z członków 
naszego Związku, pod kierownictwem 
Anety Wolańskiej.

Spotkanie zakończył obiad, a po 
nim wspólne biesiadowanie, podczas 
którego przygrywała Kapela Jaworca-
nie z Jaworek i muzycy Zw. Podhalan 
Oddział w Łącku. Tekst: Natalia Kyrcz; Zdjęcia: Krzysztof Adamczyk, Dawid Lis, Aneta Lis

APEL!!!
Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej zwraca się z serdeczną prośbą do byłych i aktu-

alnych członków Zespołu Regionalnego Górale Łąccy im. Marii Chwalibóg w Łącku, o prze-
syłanie swoich wspomnień i fotografii.

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 85-lecia (w 2018 roku) założenia przez Marię Chwalibóg 
Zespołu Regionalnego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, postanowiło wydać monografię Zespołu. 
Wspomnienia i fotografie będą stanowiły integralną część monografii jako jeden z rozdziałów.

Święto Kwitnącej Jabłoni 1969 rok. Zbójnickiego tańczą 
od lewej: Krzysztof Bucyk, Antoni Nowak, Józef Janiczak, 
Edward Dziorny; stoją od lewej: Krystyna Plechta, Marian 
Pomietło, Maria Magdziarczyk, Henryk Duda, Józefa Fa-
ron, Zofia Szewczyk, Władysław Adamczyk

XVII edycja konkursu pn. „Łącko moja mała ojczyzna“ 2017 od-
będzie się 7 marca 2017 roku w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku. 

Przebieg konkursu i jego wyniki zostaną zamieszczone w kolej-
nym numerze Wiadomości Łąckich.

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

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko  25



IV Powiatowy Zjazd ZOSP RP w Nowym Sączu

Pożegnaliśmy…

W dniu 19 listopada w Podegro-
dziu odbył się IV Powiatowy 
Zjazd ZOSP RP w Nowym Są-

czu. Podczas zjazdu zostało przedsta-
wione sprawozdanie przez Prezesa Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
oraz informacja Komendanta Miejskie-
go na temat współpracy KM PSP Nowy 
Sącz z OSP. Ustępującemu Zarządowi 
udzielono jednogłośnie absolutorium 
a także zatwierdzono skład nowego 29 
osobowego Zarządu Powiatowego na 
lata 2016-2021. Delagatami Oddzia-
łu Gminnego na Zjazd Powiatowy byli 
druhowie Antoni Baran, Jan Kozień-
ski, Jan Mrówka, Mariusz Piwowar 
i Andrzej Rozmus. 

Naszą gminę w nowowybranym za-
rządzie reprezentują: dh Antoni Baran, 
pełniący po raz kolejny funkcję skarb-
nika oraz dh Jan Mrówka i dh Mariusz 
Piwowar, którzy zostali członkami Ko-
misji d/s młodzieży.

Zjazd Powiatowy był okazją do 
uhonorowania zasłużonych strażaków, 
w gronie których znaleźli się druho-
wie naszej gminy. Najwyższym odzna-
czeniem korporacyjnym OSP- Złotym 
Znakiem Związku odznaczony został 
dh Stefan Mrówka z OSP Łącko, me-
dal honorowy im. Bolesława Chomicza 
otrzymał dh Antoni Baran, a Brązo-
wym Krzyżem Zasługi uhonorowano 
Włodzimierza Srokę (obydwaj z OSP 

Zabrzeż). Pamiątkowy grawerton 
otrzymał dh Stanisław Myjak – ustępu-
jący członek Zarządu Oddziału Powia-
towego

Prezydium Zarządu Oddziału Po-
wiatowego przedstawia się następująco:
1.  Prezes – BIENIAS Antoni
2.  Wiceprezes – GARGAS Teodor
3.  Wiceprezes – MOTYKA Paweł
4.  Wiceprezes – PARUCH Zygmunt
5.  Wiceprezes – PIĘTKA Antoni
6.  Sekretarz – FRĄCZEK Marek
7.  Skarbnik – BARAN Antoni
8. Członek prezydium – BASIAGA Ja-

nusz
9.  Członek prezydium – WOLAK Ma-

rian
J.M.

W minionym roku odeszli od nas związani z działalnością Zespołu Regionalnego i Orkiestry Dętej Andrzej Zbozień 
z Czernca i Adam Szymański z Łącka. 

Andrzej Zbozień – zmarł w wieku 62 lat. Zapamiętany został przez nas jako wielki miłośnik i pasjonat turystyki gór-
skiej, był przecież przewodnikiem. Służył również i nam pomocą przy organizowanych wycieczkach, w trakcie których potra-

Andrzej Zbozień Adam Szymański

fił tak pięknie opowiadać. Był również 
aktywnym członkiem przez ponad 25 
lat jako starosta, Zespołu Regionalne-
go „Górale Łąccy”. Wespół z małżon-
ką Barbarą stanowili parę nie tylko 
w życiu, ale i w zespole. Wielokrotnie 
występował z Góralami Łąckimi na 
rodzimych, ale i zagranicznych sce-
nach. Zawsze pogodny, uśmiechnięty, 
z poczuciem humoru, które udzielało 
się wszystkim, szczególnie tuż przed 
występami konkursowymi, kiedy 
trema dawała o sobie znać. Takiego 
go zapamiętałam m.in. z konkursu 
w Żywcu… I niech taki pozostanie 
w naszej pamięci. 

Śp. Andrzej wydeptuje teraz nie-
bieskie szlaki z nieodłącznym uśmie-
chem na twarzy.  

Adam Szymański – zmarł 
w wieku 53 lat. Był muzykiem Orkie-
stry Dętej im. Tadeusza Moryto w la-
tach 80.tych XX w.  Grał na waltorni. 

Śp. Adam, znakomity muzyk i ko-
lega dołączył do kolegów z niebiań-
skiej orkiestry.

26 Wadomości Łąckie Nr 1/2017



Będąc młodym chłopakiem za-
czął kolekcjonować i gromadzić 
wszelkie materiały – wycinki 

prasowe, czasopisma, książki, związa-
ne z tą dziedziną sportu. Jego kolekcja 
jest naprawdę imponująca – kilkadzie-
siąt opisanych i poukładanych segre-
gatorów z informacjami sportowymi, 
z których potrafi wyciągnąć a to cie-
kawostkę, a to wspomnienie o wybit-
nych sportowcach. Jednym słowem 
można powiedzieć, że na każdą okazję 
ma jakąś opowieść bo jego wiedza, od-
powiada jego bibliotecznej zasobności, 
a zaznaczyć należy, że i pióro ma lekkie, 
więc jego krótkie felietony, publikowa-
ne na jednym z portali społecznościo-
wych cieszą się wielkim zainteresowa-
niem.

Spotykam się z Markiem, aby po-
rozmawiać z nim o jego sportowej 
pasji.

– Marku, jak to się wszystko 
zaczęło? Od kiedy zacząłeś gro-
madzić swoją kolekcję? 

Tak naprawdę wszystko zaczęło się 
w roku 1982. Sukcesy reprezentacji na 
Mundialu w Hiszpanii i Widzewa Łódź 
w europejskich pucharach spowodo-
wały, że większość młodych chłopa-
ków zaczęła namiętnie interesować się 
piłką i zbierać zdjęcia prasowe swoich 
bohaterów, przyklejając je potem do 
zeszytów. Dziś brzmi to śmiesznie, ale 
w tamtym okresie było to bardzo mod-
ne. Wszyscy jednak z biegiem czasu 
z tego wyrastali, wszyscy oprócz mnie. 
Ja przyklejam do dziś. 

– Z jakich materiałów składa 
się ta kolekcja i co uważasz za 
najciekawszy „obiekt” w swojej 
bibliotece?

Marek Cwenar
– mieszkaniec Łącka, żonaty, dwoje dzieci, budowlaniec, którego los wodził zawodowo po różnych częściach 
Europy. Urodzony w roku 1974, pamiętnym bo 6 lipca reprezentacja Polski, czyli pamiętne Orły Górskiego, 
pokonując Brazylię 1:0, wywalczyła trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Może właśnie to wielkie wyda-
rzenie sportowe stało się kamieniem węgielnym wielkiej pasji Marka, jaką stała się piłka nożna.

Trochę się tego uzbierało. W swojej 
kolekcji makulatury (bo tak nazywają 
ją złośliwcy) posiadam m.in. wszystkie 
numery tygodnika „Piłka Nożna” od 
początku istnienia tego pisma, a więc 
od roku 1973, niemal komplet tygo-
dników „Sportowiec” od roku 1955 do 
1988, setki „Przeglądów Sportowych”, 
dokumentujących sukcesy reprezen-
tantów Polski, „Skarbów Kibica”, około 
300 książek i ilustrowanych albumów 
piłkarskich z różnych krajów Europy, 
blisko 2000 plakatów. Zajmuję się też 
sporządzaniem biografii piłkarzy z kra-
ju i świata, a polega to na gromadzeniu 
wycinków prasowych o danych zawod-
nikach. W sumie tymi wycinkami wy-
pełniłem już 38 segregatorów. I pewnie 
jeszcze coś ciekawego by się znalazło… 
Wśród tych pamiątek najbardziej cenię 
sobie autobiografię Fritza Waltera – 

kapitana sensacyjnych mistrzów świata 
z 1954 roku, kupioną przypadkowo na 
jednym z niemieckich „flohmarktów”.

– Który z piłkarzy grających 
na przestrzeni lat w reprezentacji 
Polski jest Ci najbliższy?

Najbliższy jest mi Zbigniew Bo-
niek (nie tylko ze względu na osiągane 
przez niego sukcesy). Przy takim a nie 
innym wyborze istotną rolę odgrywa 
sentyment od lat dzieciństwa. W dzie-
ciństwie piłkę nożną odbiera się ina-
czej, jest najważniejsza na świecie. 
Z biegiem lat, gdy człowiek zaczyna 
dorastać, piłka staje się najważniejsza 
z rzeczy… nieważnych. „Zibi” był dla 
mnie i moich kolegów kimś jak dziś Le-
wandowski dla młodych sympatyków 
futbolu, a może nawet kimś więcej. 
Pamiętam pierwsze kiepskiej jakości 
plakaty i wycinki prasowe z jego po-
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dobizną, o które w czasach PRL-u było 
naprawdę trudno. Traktowałem je jak 
relikwie. 

– Kto, Twoim zdaniem, za-
sługuje na tytuł Piłkarza Polski, 
a kto Piłkarza Świata?

Jeśli chodzi o polskich graczy 
wszechczasów, Boniek jest mi najbliż-
szy, ale czy najlepszy? Może. Tego jed-
nak już taki pewny nie jestem. Starsi 
ode mnie kibice powiedzą, że lepiej gra-
li Deyna, Lubański, Lato… Najmłodsi 
wskażą zapewne na Lewandowskiego. 
Na pewno któryś z tej piątki zasługuje 
na ten tytuł. 

Z piłkarzy zagranicznych najlep-
szy był bezsprzecznie Diego Armando 
Maradona! I nawet nie chcę tu słyszeć 
o Pele, Messim, Ronaldo itd. Diego 
może wzbudzać kontrowersje, wywoły-
wać sensacje, może nawet z powrotem 
ćpać, ale dla mnie u tak na zawsze po-
zostanie numerem 1.

– Jak zapatrujesz się na aktu-
alną reprezentację piłki nożnej, 
czy Twoim zdaniem można obec-
nych piłkarzy porównać do Orłów 
Górskiego? 

Polska reprezentacja po wielu la-
tach kryzysu wreszcie wróciła na wła-
ściwe dla niej miejsce i jestem przeko-
nany, że przez minimum najbliższych 
pięć lat, poniżej prezentowanego obec-
nie poziomu nie zejdzie. Czy jednak 
zdobędzie medal mistrzostw świata czy 
Europy? Powiem tak – Polska posiada 
aktualnie drużynę, która dobrze zesta-
wiona i odpowiednio zmotywowana, 
potrafi nawiązać równorzędną walkę 
z najsilniejszymi zespołami świata, ale 
do sukcesów przy dzisiejszym, niezwy-
kle wyrównanym poziomie, potrzeb-
ne jest też (a może przede wszystkim) 
szczęście. Ostatnio trochę tego szczę-

ścia zabrakło, ale może następnym ra-
zem…? By przejść do historii futbolu, 
potrzeba jeszcze (podobnie jak w sko-
kach narciarskich) powtarzalności. 
Orły Kazimierza Górskiego ją miały. 
Z trzech kolejnych imprez przywoziły 
medale (mam tu na myśli też Igrzyska 
Olimpijskie w Monachium i Mont-
realu, w których kraje socjalistyczne 
wystawiały pierwsze reprezentacje na-
rodowe). Jeśli chłopcy Nawałki wrócą 
z Mundialu w Rosji z sukcesem, wów-
czas można bawić się w jakiekolwiek 
porównania z legendami sprzed czter-
dziestu lat. Na razie jest na to zdecydo-
wanie za wcześnie. 

– Wiem, że masz również ko-
lekcję dotyczącą naszego GLKS 
Zyndram. Od jak dawna groma-
dzisz materiały z nim związane?

GLKS Zyndram nie jest mi obojęt-
ny, ale też nie chcę, aby mnie kojarzo-
no wyłącznie z tym klubem. Nigdy nie 
grałem w barwach Zyndrama. Niemal 
pół życia spędziłem w rozjazdach, więc 
siłą rzeczy nie mogłem być na trybu-
nach i z przykrością muszę powiedzieć, 
że większości meczów po prostu nie 
widziałem. Jednak poniedziałkowe nu-
mery „Dziennika Polskiego”, czy „Ga-
zety Krakowskiej” kupuję regularnie od 
dobrych kilku lat i muszę się pochwalić, 
że jestem w posiadaniu prawie kom-
pletu wycinków z relacjami meczów 
łąckiego klubu w historii jego rozgry-
wek na A-klasowych boiskach. Wiele 
cennych informacji i zdjęć udostępnili 
mi działacze i piłkarze Zyndrama, spo-
ro wiadomości znalazłem segregując 
własne zbiory, śledzę też na bieżąco 
informacje na facebooku. W ostatnich 
miesiącach przeczytałem kilka wzmia-
nek o łąckim klubie, w których to na-
zwisk piłkarzy można szukać ze świecą. 

Pomyślałem, że może warto kilka słów 
o nich napisać, przypomnieć ich grę, 
pochwalić za to co zrobili, tym bardziej, 
że nigdy nie robili tego dla pieniędzy. 
Stąd wzięły się te moje wspomnienia. 
Zresztą w tym temacie nie powiedzia-
łem jeszcze ostatniego słowa. 

– Czy jakaś inna dyscyplina 
sportu jest Ci jeszcze bliska?

Tak. Skoki narciarskie są mi bar-
dzo bliskie. I tu zaskoczę wszystkich. 
Moja miłość do tej dyscypliny nie jest 
bynajmniej efektem małyszomanii. 
Mistrzostwa Świata i Turnieje Czterech 
Skoczni, transmitowane w Telewizji 
Polskiej, a komentowane jeszcze przez 
Jerzego Mrzygłóda, oglądałem odkąd 
sięgam pamięcią, bez względu na wyni-
ki osiągane przez naszych reprezentan-
tów, a te (pomijając może osiągnięcia 
Piotra Fijasa) były mierne. Trzy razy 
byłem też na zawodach Pucharu Świa-
ta w Zakopanem, tuż przed wielkimi 
sukcesami Adama Małysza. Można 
było wówczas swobodnie chodzić obok 
skoczków i robić im zdjęcia. Mam kilka 
do dziś, m.in. Schmidta, Hannawalda, 
Goldbergera, Funakiego, Horngachera 
(obecnego trenera naszej kadry, któ-
ry wygrał wtedy jeden z konkursów). 
Przechodziłem też kilkakrotnie z apa-
ratem w ręku obok smutnego Małysza. 
Zdjęcia mu jednak nie zrobiłem. Był 
zbyt słaby i nie zawracałem sobie nim 
głowy. A szkoda (!)… pewnie byłoby 
mu miło.

– Serdecznie dziękuję za roz-
mowę i gratuluję wielkiej wiedzy, 
jak również wspaniałej kolekcji. 
Z felietonami sportowymi Marka 
Cwenara będziemy się spotykać 
na łamach Wiadomości Łąckich. 

 (b.g.)

NA SPORTOWO W GMINIE ŁĄCKO

Dzięki wsparciu udzielanemu 
przez Wójta Gminy Łącko, na 
Hali Widowiskowo – Sporto-

wej organizowanych jest coraz więcej 
imprez o charakterze sportowym, do 
których zaliczyć można  rozgrywki ze-
społowe oraz gry zręcznościowe, które 
cieszą się coraz większym zaintereso-
waniem ze strony uczestników i kibi-
ców, zarówno tych starszych jak i tych 
młodszych. 

Turniej  
FIFA 2017 (PS4)
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I Turniej  Piłkarzyków

14 stycznia br. na łąckiej hali spor-
towej odbyła się druga już edycja tur-
nieju popularnej gry konsolowej FIFA 
2017, w której udział wzięła maksymal-
na dopuszczalna liczba uczestników 
mogących przystąpić do rozgrywek, 
czyli 48 graczy. 

Zawodnicy przed startem zostali 
rozlosowani na dwanaście 4-osobo-
wych grup, w ramach których uczest-
nicy rywalizowali między sobą o jak 
najlepszą lokatę i awans do kolejnego 
etapu. 

Najlepszym zawodnikiem okazał 
się Sławomir Gromala- mieszkaniec 
Jazowska, który pokonał w wielkim 
finale Kamila Porębę. Trzecie miejsce 
wywalczył Krzysztof Myjak, a  tuż za 
podium uplasował się Grzegorz Sło-
wik.

Wszystkim uczestnikom Turnieju 
towarzyszyły wielkie emocje, gdzie raz 
po raz sala rozbrzmiewała okrzykami 
radości kibiców.  Po zakończeniu tur-
nieju zwycięscy otrzymali z rąk Wójta 
Gminy pamiątkowe Puchary.

Cieszy również fakt, że chętnych 
do udziału w turnieju było znacznie 
więcej, jednak niestety ze względu na 
ograniczoną liczbę miejsc nie mogli 
oni zostać zgłoszeni do listy startowej. 
W związku z tym, pojawiły się pytania 
dotyczące organizacji kolejnej edycji 
rozgrywek jeszcze w tym roku. 

Wszystkim uczestnikom turnieju 
dziękujemy za obecność i zapraszamy 
do udziału w kolejnych jego edycjach.

Dawid Słowik

W ostatni weekend stycznia na 
Hali Widowiskowo - Sporto-
wej odbył się I Turniej  Piłka-

rzyków o Puchar Wójta Gminy Łącko, 
w którym udział wzięło 20 zawodników 
- tj. 10 par, które zostały podzielone 
na dwie grupy. Zespoły rywalizowały 
ze sobą w systemie „każdy z każdym”. 
Awans do finałów uzyskały dwie naj-
lepsze drużyny z każdej grupy. W fi-
nale zawodnicy rywalizowali ze sobą 
do dwóch wygranych meczy, gdzie po 
trzech godzinach wyczerpującej rywali-
zacji wyłoniono zwycięzców I Turnieju  
Piłkarzyków. 

Na podium stanęli:
I – Kamil Mozdyniewicz/Grzegorz Ko-

łodziej
II – Marcin Klag/Antoni Dybiec
III – Andrzej Dybiec/ Mariusz Myjak

Podczas turnieju nie zabrakło emo-
cji i walki do „ostatniej piłki”.

Zwycięscy otrzymali pamiątkowe 
puchary oraz kupony na pizzę zaspon-
sorowaną przez  współorganizatora 
turnieju – „Oberża Łącko” – Marcin 
Klag.

Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za wspólna zabawę, a zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy.

Dawid Słowik
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Świąteczny Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta  
Gminy Łącko dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Halowy Turniej Świąteczny o Puchar Wójta Gminy Łącko 
dla młodzieży z rocznika 2000-2003

Podsumowanie Halowego Turnieju Trzech Króli  
o Puchar Wójta Gminy Łącko

 29 grudnia 2016 r. odbył się dru-
gi turniej szkół podstawowych dla klas 
IV-VI. Na placu boju stanęło 8 drużyn. 
Bezkonkurencyjny okazał się zespół 
Five Team, który w finale bezproble-
mowo pokonał drużynę SP Jazowsko 
i sięgnął po puchar Wójta Gminy Łąc-
ko. Dwie kolejne drużyny, które także 
znalazły się na podium, również zo-
stały nagrodzone pucharami. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy 
medal. 

Nie zabrakło również nagród indy-
widualnych, dla najlepszego zawodnika 

30 grudnia 2016 r. na Hali Wido-
wiskowo - Sportowej w Łącku odbył 
się Halowy Turniej Świąteczny o Pu-
char Wójta Gminy Łącko dla młodzieży 
z rocznika 2000 - 2003. Do rozgrywek 
zgłosiło się 14 drużyn, a triumfatorem 
imprezy została drużyna Dziugany 
Team, która pokonała drużynę Zyn-
dram Łącko 2:1. Zawody obfitowały 
w wiele wspaniałych akcji rozgrywa-
nych w duchu „fair play”.

W święto Trzech Króli, Hala Wi-
dowiskowo Sportowa w Łącku była 
gospodarzem Halowego Turnieju o Pu-
char Wójta Gminy Łącko. Do udziału 
w rozgrywkach zgłosiły się następujące 
zespoły:

 
• Proj-Bud Łącko
• KS Wiklina Łącko
• Olimp Team 1
• Olimp Team 2
• Elmir Nowy Sącz
• Podmuch Palestyna Nowy Sącz
• Moszczenica
• ULKS Przydonica
• Kasztany Limanowa
• Gorce Kamienica
• Leszek Kołodziej
• TS PATRONI Nowy Targ
• Som Gorsi Łącko
• Markam Kasinka Mała
• LKS Świniarsko
• FB Wojtas Limanowa

Drużyny zostały podzielone na czte-
ry grupy, a mecze rozgrywane były sys-
temem „każdy z każdym” w poszczegól-
nych grupach. W rezultacie sportowych 
zmagań, zdobywcą Pucharu Wójta 
Gminy Łącko został zespół FB Wojtas 
Limanowa. Na kolejnych miejscach 
uplasowały się: Olimp Team 1, Markam 
Kasinka Mała, a także Moszczenica.

Oficjalnego podsumowania Turnieju 
dokonał Wójt Gminy Łącko - Pan Jan 
Dziedzina, który złożył podziękowania 
drużynom za udział w rozgrywkach, 
a także wyraził radość z dużego zaangażo-
wania młodzieży aktywnością sportową.

Poza nagrodami dla najlepszych ze-
społów, przyznano również wyróżnie-
nia indywidualne. Nagrodzeni zostali:  
• Kamil Ogorzały (Moszczenica) –

najlepszy strzelec Turnieju
• Sławomir Biel (Olimp Team 1) – 

najlepszy bramkarz Turnieju.
Dawid Słowik

Podczas Turnieju wyłoniono rów-
nież najlepszego zawodnika oraz bram-
karza. W wymienionych kategoriach 
nagrodzeni zostali:
• Sebastian Wąchała – najlepszy za-

wodnik turnieju (drużyna Dziuga-
ny);

• Gracjan Cycoń – najlepszy bram-
karz turnieju (drużyna Zyndram 
Łącko).
 

Warto dodać, że Turniej pod wzglę-
dem sportowym stał na bardzo wyso-
kim poziomie, a celem rozgrywek było:
• propagowanie piłki nożnej wśród 

młodzieży,
• zmobilizowanie społeczeństwa do 

aktywności ruchowej,
• rozwój sprawności fizycznej i umy-

słowej,
• zachęcenie do aktywnego spędzania 

czasu wolnego.
Dawid Słowik

– Mariusza Kutwy – zawodnika drużyny 
Five Team oraz dla Rafała Stanisza – 
grającego w barwach SP Jazowsko, który 
został najlepszym bramkarzem turnieju.

Celem rozgrywek było:
•  zagospodarowanie wolnego czasu 

dzieciom w naszej gminie w okresie 
świątecznym, 

•  propagowanie piłki nożnej wśród 
dzieci,

•  angażowanie dzieci do aktywności 
ruchowej,

•  rozwój sprawności fizycznej i umy-
słowej,

•  zachęcenie do aktywnego spędzania 
czasu wolnego.  

Dawid Słowik
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Dzień Pluszowego Misia w bibliotece w Woli Kosnowej

Spotkanie Noworoczne w SP w Kiczni 

Koncert Noworoczny w Woli Kosnowej…

… i w Łącku

Podsumowanie półrocza w Ognisku Muzycznym  
i Grupie Teatralnej „Berecik”

Podsumowanie półrocza w Ognisku Muzycznym  
i Grupie Teatralnej „Berecik”



Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

I Koncert Noworoczny 
w Łącku


