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Święto Owocobrania

Łąckie Święto Owocobrania to 
niezwykle barwna impreza, któ-
ra z roku na rok cieszy się coraz 

większą popularnością. Tegoroczna 
edycja tego wydarzenia miała dwu-
dniowy wymiar. 

Pierwszy dzień wydarzenia przy-
padł na symboliczną datę – 1 września, 
czyli rocznicę napaści Niemiec hitle-
rowskich na Polskę. O godz. 11.30 pod 
pomnikiem na Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego delegacje złożyły kwiaty, 
zapaliły znicze i chwilą ciszy uczciły 
pamięć tych, którzy polegli w obronie 
naszej Ojczyzny. Zabrzmiał utwór „Śpij 
kolego…” w wykonaniu Arkadiusza Li-
pienia. 

Tymczasem na łąckiej targowicy 
odbywał się I Turniej Rycerski o miecz 
Zyndrama z Maszkowic. Rycerze wal-
czyli w wielu konkurencjach, m.in. mie-
cza długiego, miecza i tarczy, miecza 
półtoraręcznego czy też trójek bohurto-
wych. Odbył się również bieg dam oraz 
bieg giermka. Najmłodsi mogli spró-
bować swoich w sił w strzelaniu z łuku 
czy kuszy, a także w rzucie włócznią 
czy toporkiem. Wszystkie walki były 
niezwykle widowiskowe i z wielkim 
zainteresowaniem obserwowane przez 
licznie przybyłych mieszkańców i tu-
rystów. Kolorytu temu wydarzeniu do-
dawała urokliwa osada rycerska, która 
rozłożyła się u podnóża Jeżowej. Na 
specjalnym stoisku archeologicznym 
można było porozmawiać z kierowni-
kiem wykopalisk na Górze Zyndrama 
w Maszkowicach dr. Marcinem Przy-
byłą i obejrzeć to, co do tej pory udało 
się tam odkryć. 

Z kolei na stadionie sportowym 
GLKS Zyndram odbył się mecz po-
między oldbojami Sandecji Nowy Sącz 
i Zyndrama. Towarzyszyła mu niezwy-
kle sportowa atmosfera i mimo zwycię-
stwa gości 4:2, gospodarzom dopisy-

wały humory, bo przecież był to mecz 
z okazji jubileuszu 70 lat łąckiego klu-
bu. 

Wieczorem w Amfiteatrze na Je-
żowej odbył się muzyczny wieczór 
z gwiazdami disco polo. Jako pierwszy 
zaprezentował się zespół Diley zna-
ny z hitu „Iza z matiza”, zaś następnie 
zespół Fanatic, który uznawany jest 
za pionierów tego nurtu muzycznego, 
a ich przeboje na stałe weszły do reper-
tuaru muzyki biesiadnej wykonywanej 
np. przez zespoły weselne. 

Niedzielne świętowanie rozpoczę-
ło się uroczystą Mszą Św. celebrowa-
ną przez proboszcza parafii ks. Jacka 
Miszczaka i ks. Prałata Józefa Trzóp-
ka, po której korowód powędrował do 
Amfiteatru na Jeżowej. Już zgodnie 
z tradycją jechały w nim traktorki typu 
sam, ale również nowoczesne ciągniki 
wykorzystywane współcześnie w go-
spodarstwach sadowniczych. Tam już 
grała muzyka, unosiły się smakowite 
zapachy i było niezwykle barwnie, a to 
za sprawą stoisk przygotowanych przez 
13 sołectw gminy Łącko, które walczyły 
o miano najlepszego. 

Uroczystego otwarcia imprezy do-
konał wójt gminy Jan Dziedzina. Na-
stępnie na ręce kapelmistrza Orkiestry 
Dętej im. Tadeusza Moryto z Łącka dr. 
hab. Stanisława Strączka przekazał on 
instrumenty muzyczne zakupione w ra-
mach projektu „Poprawa infrastruk-
tury kultury oraz rozwój tożsamości 
regionalnej i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego Ziemi Łąckiej”, realizo-
wanego przez Gminę Łącko. W ramach 
wytestowania nowych instrumentów 
orkiestra wykonała Marsza Madziara.

 Następnie wójt wraz z dyrektorem 
GOKu Józefem Strączkiem przekazali 
na ręce dyrygenta łąckiego Chóru pa-
rafialnego „Zew Gór” Marcina Wnę-
ka pierwszą płytę chóru zatytułowaną 
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„Potężnie zabrzmi nasza pieśń”, sfinan-
sowaną przez Gminę Łącko i Gminny 
Ośrodek Kultury w Łącku. W swoim 
wystąpieniu dyrygent złożył podzię-
kowania na ręce wójta i dyrektora, za 
sfinansowanie tego wydania i podkre-
ślił, że płyta ta jest swoistym hołdem 
oddanym wielkim miłośnikom tradycji 
i folkloru górali łąckich, a więc Stani-
sławowi Wąchale, Stefanowi Franczy-
kowi i Tadeuszowi Moryto. 

W tej części nie zabrakło również 
nawiązania do tym razem tradycji spor-
towych Łącka. Uczynił to w niezwykle 
ciekawy sposób Marek Cwenar kierow-
nik drużyny GLKS Zyndaram, a dodat-
kowo niezwykły pasjonat sportu, który 
przygotował okolicznościową wysta-
wę z okazji 70-lecia GLKS Zyndram, 
oglądaną z wielkim zainteresowaniem 
przez uczestników Święta Owocobra-
nia. W uznaniu jego działalności wójt 
gminy Łącko wręczył mu pamiątkowy 
puchar.

Potem nadszedł już czas na prezen-
tacje regionalne. Jako pierwsi na scenie 
zaprezentowali się Górale Łąccy w We-
selu Łąckim, wyróżnionym na tego-
rocznym Międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. 
Publiczność z wielkim zaciekawieniem 
oglądała to widowisko, które zostało 
nagrodzone gromkimi owacjami. Po 
przedstawieniu gratulacje od wójta 
popłynęły w stronę Iwony Hojdy oraz 
Daniela Opyda, którzy w plebiscycie 
zorganizowanym przy okazji zakopiań-
skiego festiwalu na Najładniejsza Gó-
ralkę i Najśwarniejszego Górala zdobyli 
odpowiednio IV i II miejsce. Wójt Jan 
Dziedzina wręczył również na ręce kie-
rownika zespołu Łukasza Uklei symbo-
liczny czek na kwotę 5000 zł z podzięko-
waniem za dotychczasową działalność 
zespołu. Zabrzmiało góralskie Sto lat…

Następnie na scenie wystąpił Regio-
nalny Zespół „Dolina Popradu” z Piw-
nicznej, prezentujący folklor górali 
nadpopradzkich, zwanych czarnymi 
góralami, bo ich gunie (cuchy) i hoło-
śnie (portki) mają ciemną barwę, a wy-
konywane są z wełny czarnych owiec 
hodowanych w tamtych rejonach. 

Po tym występie nastąpiło wręcze-
nie nagród i certyfikatów dla wolon-
tariuszy młodzieżowych działających 
w ramach projektu „Odkrywanie skar-
bów dziedzictwa południowej Małopol-
ski” realizowanego przez łącki GOK. 
Podsumowanie dotyczyło pięciu grup 
etnograficznych: Górali Białych, Góra-
li Czarnych, Górali Pienińskich, Górali 
Spiskich, przy czym cały projekt oprócz 
ww. obejmuje jeszcze Zagórzan, Klisz-
czaków, Górali Babiogórskich i Górali 
Orawskch. W ramach tego projektu 
młodzież dokumentowała dziedzictwo 
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swojego regionu w sekcji literackiej oraz 
foto-video. Prace wszystkich uczestni-
ków były oceniane przez profesjonalne 
jury. Z naszego regionu z sekcji literac-
kiej spośród wszystkich uczestników 
Magdalena Słabaszewska zajęła II miej-
sce, zaś w sekcji fot-video I miejsce zdo-
był Jakub Mrówka, zaś II – Łukasz Se-
tlak. Nagrody wręczała Anna Jarzębska 
z Fundacji Mapa Pasji oraz Józef Strą-
czek – dyrektor GOK. W podsumowa-
niu wzięli również udział animatorzy ze 
wszystkich grup etnograficznych. 

Potem na scenie zaprezentowali się 
Przyszowianie z Przyszowej pokazując 
folklor Lachów Sądeckich, zaś część 
regionalną zakończył występ zespołu 
Hajduki z Łapsz Wyżnych. Pokazali oni 
tańce ludowe i przyśpiewki pochodzące 
z regionu Spisza, ale także tańce pocho-
dzące z różnych regionów Słowacji.

Po zakończeniu części regionalnej 
przyszedł czas na konkurencje sporto-
we rozgrywane w ramach Turnieju Wsi. 
Zawodnicy z trzynastu sołectw walczyli 
w następujących konkurencjach: rzut 
beretem sołtysa na odległość, poszu-
kiwacz złota, przenoszenie worka ze 
zbożem na czas, skoki zajęcze oraz bieg 
w folii. Nagrody indywidualne dla naj-
lepszych w pierwszej i przedostatniej 
konkurencji ufundowała Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
a wręczył je kierownik oddziału tereno-
wego w Nowym Sączu Roman Potoniec. 

Po podsumowaniu punktów wszyst-
kich konkurencji wchodzących w skład 
Turnieju Wsi, a więc konkursu na Naj-
lepszy Placek ze Śliwkami, konkursu 
stoisk sołeckich oraz konkurencji spor-
towych, zwyciężyło sołectwo Zagorzyn, 
przed sołectwem Czerniec i sołectwem 
Łącko. Po złożeniu gratulacji i podzię-
kowań na ręce sołtysów przez wójta 
gminy Łącko, odbyło się podsumowa-
nie Rodzinnego Konkursu na Stracha 
na Wróble, którego to efekty, w postaci 
pięknych strachów można było obser-
wować na terenie całego Amfiteatru. 

Całość niedzielnego świętowania 
zakończył koncert niezwykle energe-
tycznego zespołu Gooroleska, który na 
jesieni planuje wydać swój debiutancki 
album. W trakcie koncertu można było 
usłyszeć autorskie utwory muzyków, 
ale również ciekawe aranżacje znanych 
przebojów. 

Pod Amfiteatrem zobaczyć moż-
na było liczne stoiska, w tym również 
z pracami twórców z całej niemal Ma-
łopolski. 

Dwa świąteczne dni minęły bardzo 
szybko, ale wspaniała słoneczna pogo-
da i urozmaicony program sprawiły, że 
przez Łącko przewinęły się prawdziwe 
tłumy. 

(b.g.)
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Uroczyste wręczenie umowy na dofinansowanie 
Budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej 
w Łącku

Gmina Łącko otrzymała dotację na remont 
remizy i zakup sprzętu strażackiego

7 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy 
Łącko odbyło się uroczyste wręczenie 
umowy na dofinansowanie Budynku 
Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej 
w Łącku, którą na ręce Zastępcy Wój-
ta Gminy Łącko – Pana Pawła Dybca 
złożył Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego – Pan Stanisław Sorys. 
W tym przekazaniu uczestniczyli także: 
Członek Zarządu Województwa Mało-
polskiego – Pan Leszek Zegzda, Radny 
Sejmiku Województwa Małopolskiego 
– Pan Stanisław Pasoń, Radni Gminy 
Łącko na czele z Przewodniczącą – Pa-
nią Bernadettą Wąchała – Gawełek, 
a także Dyrektor GOK w Łącku – Pan 
Józef Strączek, Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Łącku – Pani 
Katarzyna Gromala oraz Kierownik 
Zakładu Świetlic Środowiskowych 
w Łącku – Pani Urszula Ciesielka. 
Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej 
w Łącku ma w sobie łączyć funkcje domu 
kultury, kina, szkoły muzycznej oraz 
mediateki. Budynek będzie składać się 
z trzech kondygnacji nadziemnych i jed-
nej podziemnej. W części podpiwniczo-
nej zostaną zlokalizowane m.in. szatnie 
dla uczniów szkoły muzycznej, a także 
pomieszczenia techniczne. Na parterze 
zaplanowano z kolei m.in. informację 
turystyczną, kawiarnię, salę wystawien-
niczą, pomieszczenia na zajęcia warsz-
tatowe i artystyczne, a także mediatekę. 
Pierwsze piętro w głównej mierze będą 
zajmować pomieszczenia domu kultury, 
drugie – sale lekcyjne szkoły muzycznej. 
Łącko to kolejna gmina, która otrzy-
mała unijną dotację z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego. Do ogłoszonego kon-
kursu złożonych zostało 197 wniosków, 
Zarząd Województwa Małopolskiego 
wybrał do dofinansowania 59 pro-
jektów, z czego 13 zostało umieszczo-
nych na liście rezerwowych. Wniosek 
złożony przez Gminę Łącko został 
oceniony bardzo wysoko i uplasował 
się na 11 miejscu listy rankingowej. 
Nie mam wątpliwości, że powstają-
ce tu centrum sprawi, że gmina zyska 
na atrakcyjności – zarówno z punktu 
widzenia mieszkańców, jak i turystów 
– mówił podczas przekazania umo-
wy wicemarszałek Stanisław Sorys. 
Natomiast Leszek Zegzda stwierdził, 
że centrum kultury jest w Łącku bar-
dzo potrzebne. Dodał on również, że 
Ziemia sądecka jest niezwykle bogata 

pod względem kulturalnym – dlatego 
każda inicjatywa, która pomaga jeszcze 
lepiej ją rozwijać i promować, jest nie-
oceniona. Cieszę się również z tego, że 
nowe Centrum Kultury i Edukacji Mu-
zycznej powstaje też z myślą o osobach 
niepełnosprawnych, którzy są takimi 
samymi uczestnikami kultury jak inni, 
w Małopolsce mocno to promujemy, 
rozwijając inicjatywę Kultura Wrażliwa. 
Przyznane dofinansowanie na realiza-
cję niniejszego projektu wynosi prawie 
6 mln zł. Oprócz otrzymanego dofinan-
sowania gmina czyni starania o pozy-
skanie kolejnych środków na realizację 
tego przedsięwzięcia, gdyż inwestycja 
ta wymaga nakładów szacowanych na 
ok. 31 mln zł, dlatego też konieczne jest 
pozyskanie zewnętrznych źródeł finan-
sowania.

3 sierpnia 2018 r. w Muzeum Lot-
nictwa Polskiego w Krakowie odbyło 
się uroczyste wręczenie umów dotacyj-
nych w ramach konkursów „Małopol-
skie Remizy” i „Bezpieczna Małopolska 
2018”.

Wśród beneficjentów znalazła się 
Gmina Łącko, która otrzymała dotację 
w wysokości 31 000 zł na remont Remi-
zy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kad-
czy, która stanowić będzie 50% kwoty 
przeznaczonej na remont tej strażnicy. 
Drugą połowę gmina dołoży ze środ-
ków własnych.

Natomiast w ramach konkursu 
„Bezpieczna Małopolska 2018” nasza 
gmina pozyskała 20 000 zł z przezna-
czeniem na zakup sprzętu bojowego 
dla 12 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Łącko.

Na ręce Wójta Gminy – Jana Dzie-
dziny umowy złożyli Urszula Nowogór-
ska – Przewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego oraz Grzegorz 
Lipiec – Członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego.
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Powstanie sala gimnastyczna w Maszkowicach

Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kicz-
ni obejmującą:
1.  Remont kotłowni opalanej paliwem stałym wraz z insta-

lacją c.o.; montaż kolektorów słonecznych – wymiana 
kotła węglowego na kocioł opalany biomasą, instalacje 
elektryczne w kotłowni.

2.  Termomodernizację budynku szkoły podstawowej po-
przez docieplenie budynku i wymianę stolarki.
Wartość zadania: 602 746,68 zł w tym: wartość 

dofinansowania: 341 395,72 zł.

Termomodernizacja szkoły w Łącku obejmującą:
1.  Kompleksową modernizacje systemu grzewczego po-

przez wymianę starego kotła węglowego na nowoczesny 

kocioł olejowy z pełna automatyką pogodową i opomia-
rowaniem, modernizację instalacji c.o. – wymiana insta-
lacji, grzejników (termostaty, zawory), wykonanie insta-
lacji elektrycznej w kotłowni. 

2 Termomodernizację budynku szkoły poprzez docieplenie 
ścian budynku szkoły i wymianę stolarki okiennej bu-
dynku szkoły i sali gimnastycznej. Ponadto na sali gim-
nastycznej wykonano docieplenie podłogi – zdemonto-
wana istniejąca podłogę i wykonano nową docieploną 
nawierzchnię sali gimnastycznej.
Wartość zadania: 1 037 689,67 zł w tym: wartość 

dofinansowania: 481 634,00 zł.

Termomodernizacja szkoły w Zagorzynie obej-
mującą:
1. Kompleksową modernizację sytemu grzewczego poprzez 

wymianę starego kotła olejowego na nowoczesny kocioł 
olejowy z automatyką pogodową i opomiarowaniem. 
Zastosowano zawory termostatycznych i wykonano re-
gulację hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania, 
wykonano instalację elektryczną w kotłowni.

2.  Termomodernizację budynku szkoły poprzez docieplenie 
ścian budynku szkoły i wymianę stolarki okiennej budyn-
ku szkoły. Wykonano remont schodów wejściowych do 
budynku szkoły i sali gimnastycznej. 
Wartość zadania: 1 016 425,79 zł w tym: wartość 

dofinansowania: 363 694,45 zł.

Ogółem wartość projektu: 2 701 317,30 zł; w tym 
dofinansowania: 1 211 903,57 zł

Zakończono realizację zadania p.n.: Termomoder-
nizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn 
i Kicznia. Zadanie zrealizowane w ramach: Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wyko-
nano: 

Trwają prace projektowe związane z planowaną rozbudową 
budynku Szkoły Podstawowej w Maszkowicach. W wyni-
ku reformy systemu oświaty i powrotu do 8-klasowych 

szkół podstawowych szkoła w Maszkowicach stanie się czwartą 
pod względem liczebności szkołą w gminie Łącko. Obecne wa-
runki lokalowe tej szkoły są trudne stąd decyzja o konieczności 
jej rozbudowy. Projektanci realizujący na zlecenie gminy zamó-
wienie przedstawili do uzgodnień koncepcję projektową.

Program funkcjonalno-użytkowy obiektu obejmuje:
– salę gimnastyczną z boiskami sportowymi do gry w siat-

kówkę i koszykówkę z areną sportową o wymiarach  
14,45 (13,35) x 24,35 m.,

– trzy sale lekcyjne o powierzchni ok. 33 m2 każda,
– dwa zespoły szatniowo – sanitarne dla zawodników,
– pokój i pomieszczenie sanitarne dla nauczyciela,
– łazienkę dla niepełnosprawnych,
– pomieszczenia magazynowe sprzętu sportowego i innych 

elementów wyposażenia,
– pomieszczenia techniczne,
– hall wejściowy oraz niezbędną powierzchnię komunikacyjną,

Przedłożona do uzgodnień koncepcja projektowa rozbu-
dowy obiektu uzyskała już pozytywną akceptację dyrektora 
SP w Maszkowicach. 

Zawarta umowa przewiduje, że projektant do końca li-
stopada br. złoży kompletną dokumentację projektową nie-
zbędną do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu. Władze 
gminy od dłuższego czasu czynią starania o wsparcie tej in-

westycji środkami zewnętrznymi i wiele wskazuje na bardzo 
realną szansę ich pozyskania w przyszłym roku.

Warto również w tym miejscu dodać, że od nadchodzą-
cego roku szkolnego grupa uczniów romskich ucząca się ww. 
szkole będzie realizować naukę w oddziale integracyjnym, 
a więc łączącym uczniów z różnych roczników, którzy po 
przebadaniu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
uzyskali stosowne zaświadczenie pozwalające uczęszczać do 
takiej klasy. Pozwoli im to realizować program z obniżony-
mi wymaganiami. W pozostałych oddziałach klasowych to 
rozwiązanie powinno usprawnić przebieg lekcji, a nauczyciel 
będzie miał szansę bardziej skupić się na realizacji zagadnień 
przewidzianych podstawą programową bez ciągłego zwal-
niania tempa pracy pod kątem uczniów z ograniczonymi.
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Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków 
w Łącku i kanalizacji w Zabrzeży

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku

10 sierpnia 2018 r. w Krakowie 
Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina 
i Skarbnik Gminy Edyta Marczyk pod-
pisali umowę pożyczki z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie repre-
zentowanym przez Prezesa Witolda Ko-
złowskiego. Środki w wysokości ponad 
2,8 mln zł zostaną wykorzystane na re-
alizację rozpoczętych już zadań tj. Prze-

budowy oczyszczalni ścieków w Łącku 
oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Za-
brzeży. Łączna wartość tych inwestycji 
to prawie 23 mln zł. Gmina Łącko pozy-
skała ze środków unijnych na ich reali-
zację prawie 16 mln zł, natomiast środki 
WFOSiGW pozwolą gminie wesprzeć 
wkład własny ww. inwestycji. Co bardzo 
ważne Gmina Łącko będzie mogła starać 
się o jej częściowe umorzenie (do 40%).

1 sierpnia 2018 r. po przekazaniu placu bu-
dowy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólne-
go oraz Sieci i Instalacji Budowlanych „MEN-
-GAZ”z siedzibą w Męcinie rozpoczęło roboty 
związane z budową kanalizacji sanitarnej w Za-
brzeży. Zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sani-
tarnej w Zabrzeży” realizowane jest w ramach 
umowy dofinansowania z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020.

Całkowity koszt robót związanych z wyko-
nywaną siecią kanalizacyjną wg zawartej umo-
wy wynosi 6 800 145,32 zł. Warto wspomnieć, 
że realizowana inwestycja jest możliwa dzięki 
pozyskanemu przez gminę dofinansowania 
w kwocie 4 699 287,42 zł.

Termin zakończenia robót ustalono na 
15.12.2019 roku.

Trwają roboty budowlane w ra-
mach umowy dofinansowania Projektu 
pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Łącku oraz budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Zabrzeży” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

Obecnie wykonawca przystąpił 
do wykonana ścian fundamentowych 
budynku mechanicznego oczyszcze-
nia ścieków, którego zadaniem będzie 
wstępne oczyszczanie ścieków. Jest to 
pierwszy obiekt całego projektowanego 
ciągu technologicznego odpowiadają-
cego za wydzielenie ze ścieków zanie-
czyszczeń stałych. W budynku zlokali-
zowane będą podstawowe urządzenia 
mające wpływ na prawidłowe funk-

cjonowanie oczyszczalni oraz obsługę 
urządzeń.

Równocześnie trwają roboty zwią-
zane z budową obiektu 3A – reaktora 
biologicznego I ciągu technologicz-
nego oraz zbiorników uśredniających 
z pompownią ścieków surowych i ście-
ków dowożonych. Na tych obiektach 
jest wykonywana podbudowa betono-
wa i zbrojenie płyty fundamentowej.

Mino trudności przy robotach ziem-
nych związanych z nadmiarem wody 
w wykopach prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem robót przedstawio-
nym przez Wykonawcę, którym jest fir-
ma SEEN Technologie Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Warszawie.

Wartość realizowanego zadnia wyno-
si 16 162 200,00 zł. natomiast zakończe-
nie prac planuje się na 30.09.2019 roku.
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Spotkanie z Dyrektorami szkół i przedszkoli 
przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym

Piknik Rodzinny Biegowo-Rowerowy  
nad Dunajcem w Łącku

28 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gmi-
ny Łącko odbyło się spotkanie Wójta 
Gminy Łącko Jana Dziedziny i Dyrek-
tora Samorządowego Centrum Usług 
Wspólnych Lucyny Citak z dyrektora-
mi szkół podstawowych i przedszkoli 
samorządowych, w związku z rozpo-
czynającym się nowym rokiem szkol-
nym 2018/2019.

Podczas zebrania Wójt wrę-
czył akty powierzenia stanowiska 
dyrektora następującym osobom:  
Pani Halina Setlak – Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Czarnym Poto-
ku, Pani Barbara Stolarska – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Łącku, Pani 
Danuta Postrożny – Szkoła Podsta-
wowa w Szczereżu, Pani Halina Kozik 
– Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Pani 
Barbara Legutko – Szkoła Podstawo-
wa w Zagorzynie, Pani Agata Potoniec 
– Samorządowe Przedszkole w Łącku, 

Pan Stanisław Szwarkowski – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Kadczy oraz 
Pan Rafał Gałysa – Szkoła Podstawowa 
w Jazowsku.

Akt powierzenia pełnienia obowiąz-
ków dyrektora otrzymała Pani Anna 
Gromala – Przedszkole Samorządowe 
w Jazowsko.

Akt nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela mianowanego 
otrzymało siedmiu nauczycieli: Pan 
Jan Mrówka – nauczyciel Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym 
Potoku, Pani Karolina Skut – nauczy-
ciel szkoły Podstawowej w Kiczni, Pani 
Beata Wąchała – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Maszkowicach, Pani 
Joanna Klimczak – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Zagorzynie, Pani Ka-
rolina Porębska – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Jazowsku, Pan Piotr 
Hnatkiewicz – nauczyciel Szkoły Mu-

zycznej I Stopnia w Łącku oraz Pan 
Jacek Konstanty – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Zarzeczu.

Dalsza część spotkania miała cha-
rakter roboczy.

Na zakończenie Wójt Gminy oraz 
Dyrektor SCUW pogratulowali nauczy-
cielom awansu zawodowego, a dyrekto-
rom szkół życzyli sukcesów w pracy za-
wodowej na nadchodzący rok szkolny.

9 września na polu biwakowym nad 
Dunajcem w Łącku odbył się Piknik 
Rodzinny Biegowo – Rowerowy, który 
był połączony z nieoficjalnym otwar-
ciem nowopowstałych ścieżek biegowo 
– rowerowych. Impreza dzięki wspa-
niałej pogodzie przyciągnęła ogromną 
liczbę uczestników, z których każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie.

Otwarcia pikniku dokonał Wójt 
Gminy Łącko Jan Dziedzina, który na-
kreślił zamysł budowy ścieżek rowero-
wych w naszej gminie oraz podziękował 
wszystkim zgromadzonym za tak licz-
ne przybycie. Następnie oddał on głos 
Panu Arturowi Kotasowi – Kierowniko-
wi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łąc-
ku, który pełnił rolę Konferansjera.

Podczas pikniku nie zabrakło wy-
darzeń sportowych, takich jak biegi po 
trasie wzdłuż Dunajca z podziałem na 
kategorie wiekowe. Największą grupę 
zawodników stanowili Przedszkolacy, 
którzy dzielnie walczyli na dystansie 
300 m. Następnie odbył się bieg dzieci 
ze szkół podstawowych klas I-III, ko-
lejno z klas IV-VI dziewcząt, a później 
chłopców. W ostatnich dwóch katego-
riach udział wzięli dorośli i młodzież, 
najpierw kobiety, a następnie mężczyź-
ni. W sumie w zawodach wzięło udział 
prawie 180 biegaczy, a rozgrywkom 
tym towarzyszyły ogromne emocje 
i doping ze strony kibiców. Na mecie 

każdy z uczestników został obdaro-
wany pamiątkowym medalem oraz 
drobnym upominkiem. Rozegranych 
zostało również kilka konkurencji ro-
werowych dla najmłodszych.

Piknik, swymi występami uświetnili 
artyści i muzycy, którzy ze sceny plene-
rowej zabawiali publiczność. Najpierw 
odbył się koncert Kapeli Zespołu Re-
gionalnego „Górale Łąccy”, a następ-
nie cykl skeczy zaprezentowali aktorzy 
z Teatru Nowego w Nowym Sączu. Na 
zakończenie, jako Gwiazda imprezy 
wystąpił Łukasz Szczepanik – ćwierć-
finalista 5 edycji The Voice of Poland.

Powodzeniem cieszyły się stoiska 
gastronomiczne, w organizację któ-
rych czynnie zaangażowali się pracow-
nicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Łącku, którzy własno-
ręcznie przygotowali ciasta i inne sma-
kołyki dla uczestników pikniku. 
W trakcie imprezy można było również 
posilić się daniami z grilla oraz schło-
dzić pysznymi lodami łąckimi.

Ogromne emocje wzbudziła rów-
nież loteria fantowa, podczas której 
spośród uczestników biegu zostały roz-
losowane atrakcyjne nagrody.

Dodatkowo podczas pikniku na 
najmłodszych czekała moc atrakcji ta-
kich jak malowanie twarzy, dmuchańce 
oraz wata cukrowa i popcorn.

Mieszkańcy pod rozłożonymi na-
miotami mogli również zaczerpnąć in-
formacji o realizowanych w naszej gmi-
nie projektach takich jak: „Nowoczesne 
Kształcenie Ogólne w Gminie Łącko” 
„Wdrażanie Programu ochrony powie-
trza dla województwa małopolskiego 
– Małopolska w zdrowej atmosferze”, 
„Poprawa jakości powietrza poprzez 
wymianę źródeł ciepła w gospodar-
stwach domowych na terenie Gminy 
Łącko”, „Poprawa jakości powietrza 
poprzez wymianę źródeł ciepła w go-
spodarstwach domowych na terenie 
Gminy Łącko (paliwa stałe)”, „Aktywi-
zacja społeczno – zawodowa osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym 
w Gminie Łącko”, gdzie swe umiejętno-
ści nabyte podczas staży zawodowych 
prezentowali uczestnicy projektu. Swo-
je stoisko zaprezentował również Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Łącku.
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Powstała nowa droga gminna wraz z parkingiem 
w Łącku

Budowa chodnika w Zabrzeży przy drodze 
wojewódzkiej 968

Na przełomie sierpnia i września 
zakończono prace związane 
z budową drogi gminnej „Łącko 

– W Górki”. Jest to całkiem nowa dro-
ga gminna łącząca drogę wojewódzką 
nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą 
powiatową Łącko – Czarny Potok – Na-

Ponadto, przy ulicy został utworzony 
parking, który może pomieścić 40 sa-
mochodów osobowych, co również jest 
bardzo pozytywnym rozwiązaniem 
dla jakże zatłoczonego centrum Łąc-
ka. Wzdłuż jezdni powstał lewostronny 
chodnik wraz z oświetleniem ulicznym, 
a co najważniejsze dla tego rejonu zo-
stała także wybudowana kanalizacja 
deszczowa, która zapobiegnie zalewa-
niu przyległych posesji wodami opa-
dowymi, co kilkukrotnie miało miejsce 
podczas ulewnych opadów deszczu.

Do sprawnej realizacji inwesty-
cji przyczyniła się przychylność wła-
ścicieli gruntów, po których ta trasa 
przebiega, gdyż część działek została 
wydzielona i nieodpłatnie przekaza-
na na rzecz gminy, a pozostałe grunty 
zostały przejęte w oparciu o uzyskaną 
decyzję zezwolenia realizacji inwesty-
cji drogowej.

Na budowę nowej drogi gmina po-
zyskała dofinansowanie z Rządowego 
Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019 w kwocie 461 104 zł, 
a całkowita wartość zadania wyniosła 
1 044 751 zł.

Trwają prace związane z realizacją 
zadania pn. „Przebudowa odcin-
ka drogi wojewódzkiej nr 968 

Mszana Dolna – Zabrzeż w m. Zabrzeż 
odcinek 070 w km 3+467 – 5+432, 
polegające na budowie chodnika dla 
pieszych, budowie odwodnienia, prze-
budowie i budowie zjazdów na odcinku 
drogi w km 4+192 – 4+726 – etap I”.

Dzięki staraniom Gminy Łącko 
długo oczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja mająca znaczący wpływ na 
bezpieczeństwo użytkowników DW 968 
doczekała się realizacji. Prace zosta-
ły podzielone na dwa etapy. Pierwszy 
etap inwestycji realizowany jest przez 
Gminę Łącko, przy współfinansowa-
niu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie. Wartość robót wg za-
wartej umowy z wykonawcą wynosi 
385 936 zł, z czego kwota 192 968 zł  
to dofinansowanie pozyskane przez 
gminę od Samorządu Województwa 
Małopolskiego, a pozostała kwota to 

środki budżetu gminy Łącko. Nadzór 
inwestorski nad prawidłową realizacją 
robót sprawuje inspektor ZDW w Kra-
kowie Pan Marcin Zontek, natomiast 
zadanie realizowane jest przez Urząd 
Gminy Łącko. Planowany termin za-
kończenia robót to październik bieżą-
cego roku.

Rozpoczęcie drugiego etapu bu-
dowy chodnika na odcinku w km 
3+467 – 4+192 nastąpi w 2019 roku 
po podpisaniu umowy z Urzędem 
Marszałkowskim w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 
– 2020. Według kosztorysu inwestor-
skiego koszt realizacji robót wynosi 
799 568 zł z czego wnioskowana kwota 
dofinansowania to 500 000 zł. Zakres 
robót związany z tą częścią zadania bę-
dzie obejmował budowę chodnika wraz 
z odwonieniem oraz budowę oświetle-
nia ulicznego na odcinku 2 km. Termin 
realizacji całej inwestycji został zapla-
nowany na koniec sierpnia 2019 r.

szacowice. Zrealizowanie tej inwesty-
cji stanowi ogromne udogodnienie dla 
mieszkańców, gdyż droga ta stała się al-
ternatywnym rozwiązaniem komunika-
cyjnym dla drogi powiatowej w centrum 
miejscowości i umożliwia ona dodatko-
we włączenie się do drogi wojewódzkiej. 
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Zakończono układanie nawierzchni na Trasie 
rowerowej VeloDunajec w Łącku

Przebudowa drogi w Łazach Brzyńskich

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Kadcza 
– Pod Górę w Kadcza

Zakończono prace związane z bu-
dową chodnika przy drodze gmin-
nej w Kadczy etap I. W ramach 

prac wykonano roboty ziemne, zamon-
towano krawężniki wraz z obrzeża-
mi, wykonano podbudowę z kruszyw 
pod nawierzchnię chodnika, ułożono 

chodnik z kostki brukowej betonowej 
oraz uzupełniono nawierzchnię jezdni 
i umocniono skarpy.

Zadanie zostało sfinansowane w ca-
łości z budżetu gminy, a jego wartość 
wyniosła148 984,46 zł.

Wykonawca trasy rowerowej Ve-
loDunajec zakończył układa-
nie nawierzchni bitumicznej 

na ścieżce rowerowej na odcinku Łącko 
– Maszkowice o długości ok. 1200 mb. 
Trasa stanowi uzupełnienie wykonanej 

na terenie Łącka ścieżki pieszo – rowe-
rowej, której realizacja była możliwa 
dzięki pozyskanemu przez Gminę Łącko 
dofinansowaniu w ramach RPO, Projekt 
Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym 
trasy biegowo-rowerowe. 

Obecnie trwają prace przy budowie 
kładki jednoprzęsłowej o konstrukcji 
nośnej łukowej żelbetowej na rzece 
Dunajec w Czerńcu. Długość budowa-
nej kładki wynosi 131,90 m, natomiast 
szerokość 4,30 m.

Dobiegają końca prace związane 
z przebudową drogi gminnej nr 
292214K Łazy Brzyńskie – Ja-

zowsko w miejscowości Łazy Brzyń-
skie.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 292214K Łazy Brzyńskie – 
Jazowsko w miejscowości Łazy Brzyń-
skie na odcinku w km 0+020 – 1+015” 
realizowane jest dzięki otrzymanemu 
przez Gminę Łącko dofinansowaniu 
z Rządowego Programu na rzecz Roz-
woju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruk-
tury Drogowej.

Wykonawca w ramach zadania 
wzmocnił konstrukcję jezdni poprzez 
zastosowanie geosiatki, wykonał war-
stwę profilowej nawierzchni z mieszan-
ki mineralno-asfaltowej oraz warstwę 
ścieralną nawierzchni z betonu asfalto-
wego. Zakres robót obejmował również 

przebudowę odwodnienia drogi pole-
gającą na umocnieniu rowu elementa-
mi betonowymi (ścieki betonowe, krata 
ażurowa), wymianę wszystkich prze-
pustów pod koroną drogi oraz remont 
obiektu mostowego zlokalizowanego 
na skrzyżowaniu z drogą powiatową. 

Przebudowywany odcinek drogi 
gminnej stanowi przedłużenie drogi 
powiatowej nr 1537K Gołkowice Górne 
– Łazy Brzyńskie do połączenia z drogą 
powiatową nr 1538K Jazowsko – Obi-
dza i jest on głównym ciągiem komu-
nikacyjnym miejscowości Łazy Brzyń-
skie.

Gminę Łącko pozyskała na ten 
cel dofinansowanie w wysokości 
547 846,00 zł przy wkładzie własnym 
gminy w wysokości 152 140,00 zł, co 
daje łącznie kwotę 699 986,00 zł. Ter-
min realizacji zadania według zawartej 
umowy to 10 listopada 2018 r.
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Zestawienie zadań drogowych zrealizowanych 
w 2018 roku

Lp. Nazwa zadania Długość Wartość  
zadania

Dofinansowanie ze 
środków zewnetrznych

Rodzaj na-
wierzchni

Kadcza

1 Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 291827K Kadcza – Do 
Golonków w Kadczy w km 0+000 – 0+300 300 m 89 726,78 zł 45 906,00 zł MB

2 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 291816K Kadcza – 
Pod Górę w miejscowości Kadcza 388 m 148 984,46 zł 0,00 zł KB

3 Modernizacja drogi gminnej nr 291816K „Kadcza – Pod Górę” na 
odcinku w km 0+040 – 0+123 83 m 24 928,55 zł 0,00 zł KB

4 Remont drogi gminnej nr 291817 K Kadcza – Przez Równię 150 m2 26 898,87 zł 0,00 zł MB
Wola Piskulina

5 Modernizacja drogi gminnej nr 292218K „Wola Piskulina – Pa-
rysz” 912 m 630 790,30 zł 366 484,00 zł MB

6 Modernizacja drogi gminnej „Wola Piskulina – Parysz” nr 
292218K w miejscowości Wola Piskulina w km 0+912 – 1+900 988 m 519 837,63 zł 332 270,00 zł BC

7 Remont nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej Wola Pi-
skulina – Brzeg 375 m 92 278,97 zł 69 209,22 zł MB

8 Remont nawierzchni po budowie kanalzacji sanitarnej Wola Pi-
skulina – Na Przysiółek Burdel 258 m 62 275,23 zł 46 706,42 zł MB

9 Remont nawierzchni po budowie kanalzacji sanitarnej Wola Pi-
skulina dz. ew. nr 499 35 m 7 880,90 zł 5 910,68 zł MB

10 Remont nawierzchni po budowie kanalzacji sanitarnej Wola Pi-
skulina – Granice 264,5 m 63 577,99 zł 47 683,49 zł MB

11 Remont nawierzchni po budowie kanalzacji sanitarnej Wola Pi-
skulina – Cmentarz 122 m 29 963,52 zł 22 472,64 zł MB

12 Nawierzchnia betonowa na dz. 562 125 m 29 515,08 zł 22 136,31 zł BC

13 Modernizacja drogi gminnej nr 292222 K Wola Piskulina – Zblu-
dza 230 m 57 309,32 zł 0,00 zł BC

Wola Kosnowa

14 Modernizacja drogi gminnej nr 292114K „Wola Kosnowa – Głów-
na Przez Wieś” w miejscowości Wola Kosnowa 970 m 442 181,77 zł 289 696,00 zł MB

15 Remont drogi gminnej Wola Kosnowa – Główna Przez Wieś nr 
292114K w miejscowości Wola Kosnowa w km 1+455 – 2+154 699 m 340 403,62 zł 151 776,00 zł BC

16 Modernizacja drogi gminnej dz. Nr 1357/3 w Woli Kosnowej 40 m 13 846,39 zł 0,00 zł BC
17 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1540K 398 m 363 823,04 zł 181 911,52 zł KB

Czerniec

18 Modernizacja odzinka drogi gminnej w Czerńcu Do Wnęka w km 
0+000 – 0+300 300 m 109 209,98 zł 55 000,00 zł BC

19 Remont drogi gminnej Do Dunajca nr 292058 K w miejscowości 
Czerniec w km 0+000-0+322 322 m  146 961,72 zł  117 569,00 zł MB

Szczereż

20 Modernizacja drogi gminnej nr 291943K Szczereż – Olszanka w 
miejscowośi Szczereż 302 m 107 847,63 zł 0,00 zł MB

21 Remont drogi gminnej dz. Nr 107 Szczereż 50 m 27 538,06 zł 0,00 zł BC

22 Modernizacja parkingu przy drodze gminnej nr 291943 K „Szcze-
reż – Olszanka” 12 853,45 zł 0,00 zł KB

23 Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 291842K Jazowsko-
-Szczereż Wdżary 210 mb 52 864,03 zł wg kosztorysu  

inwestorskiego MB

Kicznia

23
Remont drogi gminnej nr 292175K Oborzyska w miejscowości 
Kicznia w km od 0+600 – 0+632 nawierzchnia betonowa; 0+632 
– 0+782 nawierzchnia żwirowa.

182 m 12 299,24 zł 0,00 zł BC/ T

24 Modernizacja drogi gminnej nr 292200K Kicznia – Przez Wieś 
Do Remizy w miejscowości Kicznia 270 m 89 630,22 zł 0,00 zł MB

25 Modernizacja drogi gminnej nr 292185K Kicznia – Zapadliska 50 m 16 434,15 zł 0,00 zł BC

26 Modernizacja parkingu przy drodze gminnej nr 292200K „Kicz-
nia – Przez Wieś” Do Remizy w Kiczni m2 18 605,04 zł 0,00 zł MB
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Lp. Nazwa zadania Długość Wartość  
zadania

Dofinansowanie ze 
środków zewnetrznych

Rodzaj na-
wierzchni

Remont drogi powiatowej nr 1541K Łącko – Kicznia 1000 m

Pomoc finanso-
wa dla Powiatu 
Nowosądeckie-
go w kwocie 100 

000 zł 

MB

Łazy Brzyńskie

27
Przebudowa drogi gminnej Łazy Brzyńskie – Jazowsko nr 
292214K w miejscowości Łazy Brzyńskie w km 0+020 – 1+015 
wraz z remontem mostu i przebudową przepustów 

995 m 648 775,19 zł 547 846,00 zł MB

28 Remont drogi gminnej Jazowsko nr 292214 K w miejscowości 
Łazy Brzyńskie w km 0+000-0+325 325 m  169 598,96 zł  135 679,00 zł MB

29 Modernizacja drogi gminnej nr 291725K Brzyna – Pański Majerz 100 m 32 868,30 zł 0,00 zł BC
Zarzecze

30 Remont drogi gminnej Cebulówka nr 291767 K w miejscowości 
Zarzecze w km 0+968-1+718 750 m  229 905,45 zł 0,00 zł BC

31 Modernizacja drogi gminnej nr 291773K Zarzecze – Na Glinik 100 m 32 868,30 zł 0,00 zł BC
32 Modernizacja drogi gminnej nr 291793K Zarzecze – Do Palenic 130 m 42 728,80 zł 0,00 zł BC

Modernizacja drogi gminnej nr 291799 K Zarzecze – Na Bosko-
wiec odcinek dł. 150 mb 150 m 45 286,14 zł jest już oferta MB

Jazowsko

33 Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 291859K Jazowsko – Na 
Garbowiec w Jazowsku w km 0+000-0+300 300 m  77 342,40 zł  30 000,00 zł MB

34 Modernizacja drogi gminnej nr 291839K Jazowsko – Do Bobrów 140 m  51 000,00 zł 0,00 zł MB

23 Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 291842K Jazowsko-
-Szczereż Wdżary 200 mb  50 000,00 zł 0,00 zł MB

Obidza

35 Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 291708 K Obidza – Maj-
dan w miejscowości Obidza 400 m 132 569,40 zł 0,00 zł MB

Łącko

36 Modernizacja odinka drogi gminnej Łącko – Do Pyrdoła (dz. Nr 
ewid. 1753/9) 100 m 29 274,00 zł 0,00 zł BC

37 Modernizacja drogi gminnej nr 291978K Łącko – Polna – Ki-
czonki 50 m 17 818,15 zł 0,00 zł BC

38 Budowa drogi gminnej nr 292910K Łącko – W Górki w km 
0+112,96 – 0+502,62 w miejscowości Łącko 389,66 m 1 044 751,36 zł 461 104,00 zł MB

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 292010K Łącko – W Górki 200 m 142 967,96 zł 0,00 MB
Maszkowice

39 Modernizacja drogi gminnej nr 291886K Maszkowice – Nad Po-
pardę 75 m 24 651,22 zł 0,00 zł BC

40 Modernizacja drogi gminnej nr 291878K Maszkowice – Do Kozy 85 m 26 117,84 zł 0,00 zł BC
41 Modernizacja drogi gminnej nr 291877K Maszkowice – W Potoki 80 m 26 294,64 zł 0,00 zł BC

42 Modernizacja drogi gminnej nr 291877K Maszkowice – W Potoki 150m 32 794,51 zł wg kosztorysu  
inwestorskiego BC

Zagorzyn
42 Modernizacja drogi gminnej nr 292077K Zagorzyn – os. Ciche 90 m 28 353,25 zł 0,00 zł BC

Czarny Potok
43 Remont drogi gminnej nr 292147K Czarny Potok – Na Gródek 100 m 37 703,74 zł 0,00 zł BC
44 Droga nr 292139K Czarny Potok – Główna Przez Wieś 260 m 94 980,00 zł 0,00 zł MB

Zabrzeż
45 Modernizacja drogi gminnej nr 291938K Zabrzeż – Przylesie 100 m 32 868,30 zł 0,00 zł BC

46 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968 Mszana Dolna 
– Zabrzeż w m. Zabrzeż odcinek 070 w km 3+467 – 5+432 – etap I 534 m 385 936,06 zł 192 968,03 zł KB

Brzyna
47 Modernizacja drogi gminnej nr 291725K Brzyna – Pański Majerz 75 m 24 651,22 zł 0,00 zł BC

Łączna wartość pozyskanych środków finansowych w 2018 r. 3 122 328,32 zł
Łączna wartość zadań wykonanych i realizowanych w 2018 r. 7 000 571,13 zł

Legenda:

 Zadania w trakcie realizacji
 Zadania w trakcie postępowania przetargowego
MB – mieszanka mineralno-bitumiczna

BC – beton cementowy
KB – kostka brukowa
T – tłuczeń
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Działania związane z ochroną Powietrza  
w Gminie Łącko

Nabierają tempa działania zwią-
zane z ochroną powietrza 
w Gminie Łącko. Stałym punk-

tem imprez gminnych stało się stoisko 
ekodoradcy, który w związku z nadcho-
dzącym sezonem grzewczym dokłada 
wszelkich starań aby dotrzeć z infor-
macją do jak największej liczby miesz-
kańców. 

Podczas Święta Owocobrania oraz 
Gminnego Pikniku Rodzinnego Biego-
wo Rowerowego, które miały miejsce 
w pierwszy i drugi weekend września 
mieszkańcy gminy mogli otrzymać 
porady w zakresie ochrony powietrza, 
uchwały antysmogowej czy ekologicz-
nych źródeł ciepła. Przy swoich sto-
iskach ekodoradca przekazywał miesz-
kańcom zestawy oszczędności energii. 
Blisko 80 mieszkańców otrzymało ze-
staw, który zawierał 2 energooszczędne 
żarówki LED, ekran zagrzejnikowy od-
bijający ciepło, oraz perlator kuchenny, 
umywalkowy i reduktor prysznicowy, 
które pomagają oszczędzać wodę.

Piknik Rodzinny miał na celu 
nie tylko zapewnienie dobrej zaba-
wy mieszkańcom gminy ale przede 
wszystkim promowanie ekologicznych 
postaw. Uczestników wydarzenia za-
chęcano, by przyjeżdżali na piknik na 
dwóch kółkach, zamiast samochodem, 
natomiast za udział w biegu biegacze 
mogli wylosować rowery. Ekologicz-
ny wydźwięk miało również przedsta-
wienie zaprezentowane przez aktorów 
z Teatru Nowego w Nowym Sączu.

W czasie trwania imprez gminnych 
mieszkańcy wykazywali duże zaintere-
sowanie projektami wymiany kotłów 
realizowanych w Gminie Łącko. 

Wymiana starych pieców w Gminie 
Łącko jest współfinansowane z Fundu-
szy Europejskich w ramach dwóch pro-
jektów. Pierwszym z nich jest projekt 
"Poprawa jakości powietrza poprzez 
wymianę źródeł ciepła w gospodar-
stwach domowych na terenie Gminy 
Łącko”. Jego celem jest redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza poprzez 
wymianę 63 starych pieców na ekolo-
giczne, wysokosprawne kotły na bio-

masę. Do tej pory podpisano 59 umów 
z mieszkańcami, z czego 48 mieszkań-
ców już wymieniło piece. Ci mieszkań-
cy mogą się już cieszyć ekologicznym, 
wysokosprawnym i praktycznie bez-
obsługowym źródłem ciepła. Drugim 
projektem jest „Poprawa jakości po-
wietrza poprzez wymianę źródeł ciepła 
w gospodarstwach domowych na tere-
nie Gminy Łącko (paliwa stałe)”. Ma 
on na celu poprawę jakości powietrza 
poprzez wymianę 98 starych pieców 
na ekologiczne, wysokosprawne kotły 
na paliwo stałe. Z tego projektu, do tej 
pory skorzystało 13 mieszkańców.

 Na uwagę zasługuje fakt, iż w ra-
mach powyższych projektów miesz-
kańcy mogą otrzymać nawet 8 000 zł 
dofinansowania do wymiany starego 
źródła ciepła na nowe – ekologiczne. 
Co więcej beneficjent ma możliwość 
uzyskania dodatkowych funduszy na 
modernizację instalacji CO/CWU. 
Istotne jest, że nowe źródło ciepła musi 
charakteryzować się niską emisją za-
nieczyszczeń do powietrza, a także wy-
soką efektywnością energetyczną po-
twierdzoną przez posiadane certyfikaty 
5. klasy (wg PN-EN 303-5:2012) i eko-

projektu (wg Rozporządzenia Komisji 
(UE) 2015/1189).

Działania związane z poprawą jako-
ści powietrza w Gminie Łącko pozwolą 
zaobserwować pozytywne efekty w nie-
dalekiej przyszłości. Jednak w trosce 
o zdrowie najmłodszych mieszkańców 
Gminy postanowiono podjąć kroki 
natychmiastowe. Mianowicie aby jak 
najszybciej poprawić jakość powietrza 
wdychanego przez przedszkolaki Gmi-
na Łącko przystąpiła do akcji organizo-
wanej przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego polegającej na przeka-
zaniu na we września 2018 do przed-
szkoli oczyszczaczy powietrza. W na-
szej Gminie oczyszczacz powietrza 
otrzymało 7 placówek, które wykazały 
chęć do wzięcia udziału w akcji. 

Oczyszczacze powietrza zostały 
przekazane nieodpłatnie przez Mar-
szałka Województwa Małopolskiego 
w ramach realizacji projektu zintegro-
wanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie 
Programu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego – Małopolska 
w zdrowej atmosferze” współfinanso-
wanego ze środków Programu LIFE 
Unii Europejskiej.
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Wizyta Seniorów z Miechowa  
i Miasta Jordanowa w naszej gminie

Klub „Senior +” w Łącku

18-19 lipca gminę Łącko odwiedzili 
seniorzy z Miechowa i Miasta Jorda-
nowa w ramach projektu ASOS, czyli 
Rządowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020 realizowanego przez Funda-
cję Mapa Pasji. W projekcie tym uczest-
niczą również seniorzy z gminy Łącko.

Ta dwudniowa wizyta badawcza mia-
ła na celu zapoznanie się ze specyfiką 
naszej gminy, a także na ocenienie do-
stosowania przestrzeni publicznej i tras 
turystycznych dla potrzeb seniorów, 
w tym osób z niepełnosprawnościami.

Pierwszego dnia seniorzy przeszli 
trasę questu „My se Łącowioki”, a po-

tem spotkali się wspólnie w sali lu-
strzanej hali widowiskowo-sportowej 
w Łącku, gdzie wszystkich przywitał 
Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina. Łąc-
cy seniorzy zaprezentowali wykonane 
przez siebie prace z haftu i rękodzieła. 
Był również czas na bliższe poznanie 
łąckiego folkloru poprzez występ kapeli 
Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”. 
Przy muzyce i w miłej atmosferze szyb-
ko płynął czas.

Następnego dnia odbyło się spo-
tkanie w Urzędzie Gminy Łącko, 
w którym uczestniczyli Przewodni-
cząca Rady Gminy Bernadetta Wą-
chała-Gawełek, Wójt Gminy Łącko 
Jan Dziedzina i Kierownik OPS Artur 
Kotas. Seniorzy goście mogli usłyszeć 
informacje na temat Rady Gminy, 
Urzędu Gminy, a także działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku. 
Potem odwiedzili Owoc Łącki, a także 
Izbę Regionalną w Szkole Podstawo-
wej w Maszkowicach, gdzie również 
posłuchali krótkiego wykładu na te-
mat wykopalisk na Górze Zyndrama 
dr. Marcina Przybyły.

Krótki spacer po Łącku zakończył 
wizytę seniorów.

Trwają prace remontowe w Ośrod-
ku Zdrowia w Łącku gdzie 
powstanie Klub „Senior +” 

w ramach programu wieloletniego „Se-
nior+” na lata 2015-2020.

W wyniku realizacji zadania powsta-
nie miejsce dziennej opieki dla seniorów 
tj. osób w wieku 60+ które będzie speł-
niało wiele funkcji w zależności od po-
trzeb zgłaszanych przez seniorów i ich 

rodziny. Celem działalności Klubu „Se-
nior + „ będzie także inicjowanie współ-
pracy i łączenie inicjatyw lokalnych 
prowadzące do skutecznej aktywizacji 
seniorów oraz włączenia ich w życie 
społeczności lokalnej. Powstała placów-
ka zapewni miejsca dla około 50 senio-
rów i będzie funkcjonowała co najmniej 
5 dni w tygodniu przez co najmniej 8 
godzin dziennie. Regulamin korzystania 

ze wsparcia w ramach Klubu „Senior +” 
zostanie sformułowany po otrzymaniu 
środków na jego utworzenie. Planuje 
się zaadaptowanie i remont pomiesz-
czeń, gdzie po remoncie seniorzy będą 
mieli do dyspozycji: jedno pomieszcze-
nie ogólnodostępne wyposażone w stoły 
i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, 
aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, 
urządzenia i naczynia do przygotowania 
i spożycia posiłku, jedną łazienkę wypo-
sażoną w 2 toalety oraz prysznic z krze-
sełkiem oraz uchwyty pod prysznicem. 
Ponadto w skład pomieszczeń wejdzie 
jadalnia i pomieszczenie klubowe wy-
posażone w sprzęt RTV, komputer z do-
stępem do Internetu.
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Obchody 100-lecia śmierci  
dr. Henryka Marcina Chwaliboga w Łącku

14 lipca 2018 roku Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Łąckiej, Urząd 
Gminy Łącko i Gminny Ośrodek Kul-
tury w Łącku, zorganizowali obchody 
100-lecia śmierci dr. Henryka Marcina 
Chwaliboga, pierwszego lekarza w Łąc-
ku, który zmarł 28 grudnia 1918 roku, 
niosąc pomoc chorym na grypę „hisz-
pankę”.

Wydarzenie to zostało wpisane do 
kalendarza obchodów 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości, organizowane-
go przez Gminę Łącko.

Na uroczystych obchodach rodzi-
nę Chwalibogów reprezentowali m.in.: 
senior rodu, wnuk doktora, Krzysztof 
Marcin Chwalibóg, architekt, Andrzej 
Józef Stanisław Chwalibóg, architekt, 
Agnieszka Barbara Chwalibóg, artysta 
plastyk, Bożenna Elżbieta – Krzysztofo-
wa Turant-Chwalibóg, architekt, Maria 
Helena Ostrożańska z Chwalibogów, 
matematyk, wnuk Andrzeja Chwalibo-
ga, Amadeusz Franciszek Contabrigo.

Obchody rozpoczęła msza święta 
w kościele parafialnym w Łącku, w in-
tencji dr. Henryka Marcina Chwaliboga 
i rodziny Chwalibogów, w której udział 
wzięła licznie przybyła rodzina Chwa-
libogów, przedstawiciele samorządu 
gminy Łącko z przewodniczącą Rady 
Gminy Bernadettą Wąchała-Gawe-
łek i sekretarzem Gminy Wojciechem 
Jamro, członkowie Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Łąckiej, przedstawiciele 
Związku Podhalan O/Łącko, kapela 
i członkowie Zespołu Regionalnego 
„Górale Łąccy” oraz mieszkańcy Łącka.

Po uroczystej mszy świętej, którą od-
prawił ks. prałat Józef Trzópek i uświet-
nił Chór Mieszany „Zew Gór” z dyrygen-
tem Marcinem Wnękiem, wszyscy udali 
się na cmentarz parafialny, gdzie na gro-
bie dr. Henryka Marcina Chwaliboga 
złożono wiązanki kwiatów. Na płycie 

grobu dr. Henryka Marcina Chwalibo-
ga znajduje się także tablica poświęcona 
Marii Chwalibóg, założycielce Zespołu 
Regionalnego „Górale Łąccy”, oraz tabli-
ca poświęcona Józefie Chwalibogowej, 
która zmarła na Syberii.

Kolejnym ważnym i doniosłym 
punktem obchodów było odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej przy dębie upa-
miętniającym dr. Henryka Marcina 
Chwaliboga w 100-lecie Jego śmierci, 
w Parku, tuż obok spichlerza, jedynej 
pamiątki po posiadłości Chwalibogów.

Tablicę poświęcił ks. prałat Józef 
Trzópek, a uroczystego odsłonięcia 
dokonali wszyscy zebrani pod dębem 
i pamiątkowym głazem z tablicą.

W sali lustrzanej Hali widowiskowo-
-sportowej w Łącku, o godzinie 16.00, 
odbyła się Sesja historyczna pt. „Cichy 
bohater roku 1918”. Sesję poprowadziła 
Jadwiga Jastrzębska, prezentację opra-
cował i poprowadził Krzysztof Chwali-
bóg. Po prezentacji miała miejsce cie-
kawa i bardzo sympatyczna dyskusja 
i wspomnienia członków rodziny Chwa-
libogów oraz uczestników sesji. 

Sesji towarzyszyła wystawa poświę-
cona dr. Henrykowi Marcinowi Chwa-
libogowi i Jego najbliższej rodzinie. 
Wystawę przygotowało Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Łąckiej we współ-
pracy z Krzysztofem Chwalibogiem 
i Biblioteką Gminną w Łącku.

Sesja zakończyła obchody 100-lecia 
śmierci dr. Henryka Chwaliboga.

Jadwiga Jastrzębska
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Plener Artystyczny „Twórczo w Łącku”

W niedzielę 15 lipca na łąckim 
Rynku odbył się Plener Arty-
styczny "Twórczo w Łącku", 

który wśród licznie przybyłych miesz-
kańców i turystów cieszył się dużym 
zainteresowaniem.

Na płycie łąckiego Rynku moż-
na było zoabczyć kikunastu twórców, 
którzy zaprezentowali swoje prace ar-
tystyczne, ale również umiejętności. 
Można było zaobserwować jak powsta-
je obraz, czy też rzeźba, a także ile trze-
ba wysiłku i zaangażowania, aby wy-
szyć piękny gorset. Niektórym również 
udało się spotkać naszych lokalnych 
poetów.

Na najmłodszych czekały warszta-
ty plastyczne, w trakcie których pod 
okiem instruktorki zastanawiali się 
i przenosili na płótno "Co w trawie 
piszczy". Można było również spróbo-
wać swoich sił w hafcie i wykonać za-
kładkę do książki czy też rzeźbie.

Dodatkowo można było skosztować 
potraw regionalnych, takich jak kapu-
śniorka z grzybami, chleb ze smalcem, 
czy placek ze śliwkami.

Dla wszystkich licznie zgromadzo-
nych zaprezentował się Chór Parafial-
ny "Zew Gór" oraz Zespół Regionalny 
"Górale Łąccy". Nawet chwilowe opady 
deszczu nie przeszkodziły nikomu, bo 
kapela regionalna, która wesoło przy-
grywała szybko przepędziła burzowe 
chmury.

W trakcie imprezy można było 
obejrzeć wystawę uczestników projek-
tu "Odkrywanie skarbów dziedzictwa 
południowej Małopolski" realizowa-
nego przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Łącku.

Z podziękowaniem dla uczestników 
wydarzenie przybył Wójt Gminy Łąc-
ko Jan Dziedzina, który pogratulował 
wszystkim ich twórczej pasji, dzięki 
której rozsławiają Ziemię Łącką.

Organizatorami Pleneru Artystycz-
nego byli: Stowarzyszenie Amatorski 
Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Łącku oraz Gmi-
na Łącko.

Projekt realizowany przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopol-
skiego.

(b.g.)
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Sukcesy Górali Łąckich

Wszystko zaczęło się w Żywcu. 
Tam bowiem w dn. 27-31 lip-
ca odbył się 49 Festiwal Gó-

rali Polskich. Wzięło w nim udział 25 
zespołów, a wśród nich również Zespół 
Regionalny „Górale Łąccy” prezentując 
obrzęd Wesela Łąckiego. Zaczyna się 
on od uroczystego korowodu po wyj-
ściu z kościoła, przez powitanie rodzi-
ców, poprzez ocepiny oraz tradycyjne 
śpiewy i tańce weselne, tak młodzieży 
jak i starostów. 

Występy oceniało jury w składzie: 
Małgorzata Kiereś – etnograf, przewod-
nicząca komisji Magdalena Kroh – et-
nograf, Lidia Czechowska – choreograf, 
Adam Adamowski – choreograf,  Cze-
sław Węglarz – muzyk, folklorysta, Jan 
Karpiel-Bułecka – muzyk, folklorysta, 
Bogdan Matusik – muzyk, folklorysta, 
Kazimiera Koim – sekretarz komisji.

Udział w festiwalu zakończył się 
dla Górali Łąckich nie lada sukcesem 
– otrzymali regulaminowe wyróżnie-
nie oraz nagrodę finansową, a także co 
niezwykle istotne, kwalifikację na Mię-
dzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem. W zakresie 
wyróżnienia jurorzy docenili prezen-
tację obrzędowego bogactwa wesela 
łąckiego.

Tegoroczna edycja Międzynaro-
dowego Festiwalu Folkloru Ziemi 
Górskich miała wyjątkowy wymiar, 
albowiem był to złoty jubileusz tej 
wyjątkowej imprezy. Liczne atrakcje 
związane z tym wydarzeniem trwały 
w dniach od 16 do 26 sierpnia. 

„Górale Łąccy” wzięli udział w uro-
czystej Mszy św., a także w barwnym 
korowodzie, który przeszedł ulicami 
Zakopanego. Nasza kapela zaznaczyła 
także swój udział w trakcie Konkursu 
Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków 
Ludowych im. Władysława Trebuni-
-Tutki. 

Najważniejszy jednak był występ 
konkursowy oglądany i oceniany bar-
dzo dokładnie przez międzynarodowe 
jury pod przewodnictwem dr Bożeny 
Lewandowskiej, ale i licznie zgroma-
dzoną publiczność. 

Prezentacja obrzędu „Wesela łąc-
kiego” na zakopiańskim festiwalu 
dała Góralom Łąckim wyróżnienie 
regulaminowe oraz parzenicę. To na-
prawdę wspaniałe osiągnięcie, a moż-
liwość uczestnictwa w tak wyjątko-
wym wydarzeniu z udziałem górali 
z całego świata zostawiła wspaniałe 
wspomnienia. 

Serdecznie gratulujemy! 

(b.g.)

18 Wadomości Łąckie Nr 4/2018



Narodowe Czytanie Przedwiośnia  
Stefana Żeromskiego w Łącku

Już po raz drugi Łącko włączyło się 
w ogólnopolską akcję Narodowe-
go Czytania odbywającą się pod 

patronatem Pary Prezydenckiej. Po-
dobnie jak w ubiegłym roku, tak rów-
nież i w tym mogliśmy liczyć na nieoce-
nioną pomoc dyrekcji i aktorów Teatru 
Nowego w Nowym Sączu, którzy nie 
tylko wzięli udział, ale również wspie-
rali merytorycznie. 

Lekturą tegorocznego Narodowego 
Czytania było Przedwiośnie Stefana 
Żeromskiego. To niezwykle ważna po-
wieść dla polskiej literatury, która uka-
zała się po raz pierwszy w 1924 r. Stefan 
Żeromski dzieli ją na trzy części: Szkla-
ne domy, Nawłoć i Wiatr od wschodu, 
poprzedzając dokładnym przedstawie-
nie rodowodu głównego bohatera, czy-
li Cezarego Baryki. Najważniejsze jest 
jednak tło polityczne, na którym opiera 
się akcja powieści. Tworzą je m.in. ta-
kie wydarzenia jak: I wojna światowa, 
rewolucja październikowa i jej echa, 
wojna polsko-bolszewicka, protesty 
robotników. Tytuł tworu Żeromskiego 
jest też nieprzypadkowy i metaforycz-
ny. Obrazuje on kształtowanie się pań-
stwa polskiego po „zimie” zaborów.

8 września na łąckim Rynku zgro-
madzili się ci, którzy chcieli posłuchać 
opowieści o życiu Cezarego Baryki, 
młodego człowieka, przeżywającego 
wzloty i upadki, radości i smutki, na 
tle niezwykle ważnych wydarzeń histo-
rycznych.

W Narodowym Czytaniu, odby-
wającym się w niezwykłym klimacie 
wrześniowego wieczoru, wzięli udział 
aktorzy Teatru Nowego w Nowym Są-
czu: Gracja Niedźwiedź (jednocześnie 
aktorka Teatru Kamienica w Warsza-
wie) – Laura, narratorka, Wioletta Ro-
mul-Pomietło – Karolina, komunistka, 
Krzysztof Pomietło – ojciec Cezarego, 
Szymon Gajowiec, narrator (dyrekto-
rzy i jednocześnie aktorzy tego teatru), 
Krzysztof Salawa – Hipolit Wielosław-
ski, Antoni Lulek i Józef Więcławek – 
Cezary Baryka (jednocześnie pomysło-
dawca, dzięki któremu akcja ta odbywa 
się po raz drugi w Łącku), a także Jan 
Dziedzina – wójt Gminy Łącko – nar-
rator, ks. Jacek Miszczak – proboszcz 
łąckiej parafii – ks. Anastazy, Marcin 
Wnęk – organista, dyrygent chóru pa-
rafialnego Zew Gór – Maciejunio, ko-
munista, narrator, Aneta Mikołajczyk-
-Kurzeja – Gminna Biblioteki Publiczna 
w Łącku – narratorka, Joanna Klim-
czak – nauczycielka ZSG w Zagorzynie 
– p. Turzycka, narratorka, Agnieszka 
Gromala – chór „Zew Gór” i Grupa Te-
atralna „Berecik” – Wandzia, narra-
torka oraz kadra łąckiego GOKu: Józef 
Strączek – Barwicki, lekarz, Bernadetta 
Wąchała-Gawełek – narratorka, Józef 
Klimek – wuj Michał, narrator i Marek 
Lipień – narrator. Narodowe Czytanie 
ubogacił swoim śpiewem Chór Parafial-
ny Zew Gór.

Zapadający powoli zmrok oraz wy-
jątkowa sceneria doskonale podkre-
ślały rozwijającą się akcję powieści. 
Narodowe Czytanie w Łącku zamieniło 
się tak naprawdę we wspaniałe słucho-
wisko, albowiem wybrane fragmenty 
czytane były z podziałem na role, a mo-
mentami nawet w spektakl teatralny, 
trwający blisko trzy godziny, chociaż 
tak naprawdę czasu nikt nie liczył… 

Końcowa scena, w której Cezary Ba-
ryka idzie na czele zabiedzonego i śpie-
wającego tłumu robotników na Belweder, 
wywołała prawdziwe dreszcze, albowiem 
właśnie wtedy zabrzmiały dźwięki woka-
lizy wykonanej przez łącki chór… 

Manifestacja wyszła nagle z placu 
i ruszyła pod Belweder. W pierwszym 
szeregu znacznego tłumu szli ująwszy 
się pod ręce ideowi przedstawiciele, 
między innymi Lulek i Baryka. Baryka 
w samym środku, ubrany w lejbik żoł-
nierski i czapkę żołnierską. — Śpiewali.

Właśnie konna policja pokazała się 
w jednej z ulic poprzecznych. Oficer na 
pięknym koniu, w płaszczu gumowym 
spiętym na piersiach, w skokach ko-
nia i lansadach przejeżdżał obok tłu-
mu szarego i rudego, który się ściskał 
i zbijał w jedno ciało. Oficer przypa-
trywał się pilnie ideowcom. Specjalnie 
pilnie temu w czapce żołnierskiej. Gdy 
tłum zbliżył się pod sam już pałacyk 
belwederski, z wartowni żołnierskiej 
wysunął się oddział piechoty i stanął 
w poprzek ulicy, jakby tam nagle ścia-
na szara, parkan niezłomny, mur nie-
zdobyty wyrósł.

Baryka wyszedł z szeregów robot-
ników i parł oddzielnie, wprost na ten 
szary mur żołnierzy — na czele zbie-
dzonego tłumu.

(S. Żeromski, Przedwiośnie)

Owacje długo nie milkły… 
Po zakończeniu można było obej-

rzeć okolicznościową wystawę przygo-
towaną przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Łącku pokazującą wszystkie 
egzemplarze Przedwiośnia Stefana 
Żeromskiego, znajdujące się w jej zbio-
rach, a także nawiązującą do 100-lecia 
odzyskania Niepodległości przez Polskę 
oraz przybić okolicznościową pieczęć 
na swoich przyniesionych książkach 
lub na przygotowanych pocztówkach.

Organizatorem wydarzenie był 
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku przy 
współpracy z Teatrem Nowym z Nowe-
go Sącza, Gminną Biblioteką Publiczną 
i Gminą Łącko. 

(b.g.)
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1. Organizator:
 Stowarzyszenie Amatorski Ruch 

Artystyczny Ziemi Łąckiej
 Ul. Strażacka 29
 33-390 Łącko 

2. Cel konkursu:
– wzmacnianie pamięci o prze-

szłości swojego regionu
– przypomnienie i uświadomienie 

własnej historii na tle Małopol-
ski

– ocalenie od zapomnienia cieka-
wych rodzinnych opowieści uka-
zujących postawy patriotyczne 
i społeczne jej mieszkańców

– podkreślenie roli jednostek 
w procesie kształtowania nie-
podległości Polski

– kształtowanie świadomości lo-
kalnej i regionalnej

– uczczenie stulecia niepodległo-
ści Polski.

3. Zasady konkursu:
– konkurs jest przeznaczony do 

wszystkich mieszkańców gminy 
Łącko, mile widziane zaangażo-
wanie całych rodzin,

– zadaniem uczestnika jest spisa-
nie ciekawej rodzinnej historii 
związanej z odzyskaniem nie-
podległości, albo też z okresem 
na przestrzeni ostatnich stu lat, 
podkreślając w niej rolę kon-
kretnej osoby lub osób z rodzi-
ny; działalność tych osób może 
być związana np. z udziałem 
w działaniach wojennych, kon-
spiracją, ale również z działal-
nością społeczną, gospodarczą, 
kulturalną, itp. – objętość pra-
cy minimum jedna strona A4, 
czcionka Times New Roman, 
wielkość 12, odstępy 1,5 wiersza

– praca literacka powinna być 
wzbogacona o zdjęcia, doku-
menty, wycinki prasowe, itp. 
(w formie skanu) – załączniki 
w formie jpeg lub pdf

4. Termin:
– podpisane prace (imię, nazwi-

sko, adres, szkoła lub miejsce 
pracy, nr tel.) wraz z załącznika-
mi należy dostarczyć na płycie 
CD do dnia 26 października 
2018 r. do Gminnego Ośrod-

Regulamin Konkursu
Moja rodzinna opowieść „Na stulecie Niepodległej”

ka Kultury w Łącku – partnera 
konkursu (adres: Gminny Ośro-
dek Kultury w Łącku, 

 33-390 Łącko 23A) 

5. Nagrody: 
 Przewidziane są atrakcyjne nagrody 

rzeczowe dla laureatów miejsc od 
I-III oraz dla wyróżnionych. Pozo-
stali uczestnicy otrzymają drobne 
upominki, a wszyscy pamiątkowe 
dyplomy. Fundatorzy nagród: Wo-
jewództwo Małopolskie, Gmina Łąc-
ko, Stowarzyszenie Amatorski Ruch 
Artystyczny Ziemi Łąckiej i Gminny 
Ośrodek Kultury w Łącku. 

 Wręczenie nagród odbędzie się 
w trakcie gminnych obchodów Na-
rodowego Święta Niepodległości. 

 Najlepsze prace zostaną opracowa-
ne graficzne, przedstawione w for-
mie kolorowych plansz w formacie 
B1 i zaprezentowane na wystawie 
z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. 

Szczegółowe informacje:  
Bernadetta Wąchała-Gawełek  

tel. 691-028-268

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Z  wielką przyjemnością informujemy, że 
nasz projekt pn. Naso łącko tradycja – 
Wesele łąckie został bardzo wysoko oce-

niony i uzyskał dofinansowanie ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach pro-
gramu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPol-
ska”. Powstanie profesjonalny film ukazujący 
obrzęd „Wesela łąckiego” nagrany w wyjątko-
wej scenerii, wydany na płytach dvd, a także za-
mieszczony w internecie.

W listopadzie rozpoczniemy realizację zada-
nia pn. Organizacja widowiska historycznego 
„Na szlakach naszej historii” w Łącku, na który 
uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej-
skie w ramach osi Leader za pośrednictwem 
LGD Brama Beskidu.
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łącku uczestniczy w projekcie
„Mała książka – wielki człowiek”

PROJEKT SKIEROWANY DO DZIECI URODZONYCH W 2015 R.

Po wielkich sukcesach projektu bo-
okstartowego na oddziałach po-
łożniczych w całej Polsce Instytut 

Książki rozpoczął nową odsłonę ogól-
nopolskiej kampanii „Mała książka – 
wielki człowiek”. Wyjątkowe Wyprawki 
Czytelnicze otrzymują nie tylko rodzice 
nowo narodzonych dzieci w szpitalach, 
ale także trzylatki, które odwiedzą bi-
blioteki biorące udział w akcji.

Pilotażowy projekt dla trzylatków 
realizowany w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka – wielki czło-
wiek” rozpoczął się we wrześniu 2018 
roku. Akcja ma zachęcić rodziców do 
odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. Każdy trzyla-
tek, który przyjdzie do biblioteki, 
otrzyma w prezencie Wypraw-
kę Czytelniczą, a w niej: książkę 
„Pierwsze wiersze dla…” oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 

wizytę w bibliotece zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego Mały Czy-
telnik otrzyma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzają-
cym jego czytelnicze zainteresowania. 
W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice. „Książką połączeni, czyli 
o roli czytania w życiu dziecka” to bro-
szura informacyjna, przypominająca 
o korzyściach wynikających z czytania 
dzieciom oraz podpowiadająca, skąd 
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. 
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miej-
sce na czytelniczej mapie dzieciństwa 
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego.

Badania wykazują, że dzieci wy-
chowywane pośród książek są bardziej 
pewne siebie, mają większy niż rówie-
śnicy zasób słownictwa i dobrze roz-
winiętą wyobraźnię. Pożytki z czytania 
mają także konkretny wymiar mate-
rialny: czytające dzieci osiągają sukce-
sy i zarabiają więcej od tych, które nie 
czytają.

Nieodłącznym elementem czytania 
dzieciom w wieku przedszkolnym jest 
obecność rodzica/opiekuna, który nie 
tylko wciela się w książkowych bohate-
rów, ale staje się przewodnikiem w no-
wej przygodzie przeżywanej wspólnie 
z dzieckiem, budując tym samym rela-
cje, które z całą pewnością zaowocują 
w przyszłości.

Wyprawki Czytelnicze dla trzylat-
ków można odebrać w prawie 3 tys. 
bibliotek na terenie całej Polski. W ra-
mach tegorocznej akcji planujemy roz-
dać około 100 tys. Wyprawek.

Więcej informacji oraz lista 
bibliotek biorących udział w pro-

jekcie znajduje się na stronie: 
www.wielki-czlowiek.pl

Kampania społeczna „Mała książka 
– wielki człowiek” przypomina o ko-
rzyściach wynikających ze wspólnego, 
rodzinnego czytania już od pierwszych 
miesięcy życia dziecka. Została przygo-
towana w związku z ogólnopolską ak-
cją, w ramach której młodzi rodzice na 
oddziałach położniczych otrzymują wy-
jątkowe Wyprawki Czytelnicze: książkę 
z wierszami dla dzieci najwybitniej-

szych polskich poetów oraz broszurę 
informacyjną o roli czytania w rozwoju 
młodego człowieka. W 2017 r. w ra-
mach akcji pilotażowej rozpoczętej 
w grudniu rozdaliśmy 100 tys. Wypra-
wek Czytelniczych w 360 szpitalach 
w całej Polsce, a w 2018 r. na nowo 
narodzone dzieci czeka aż 360 tys. wy-
prawek.

Projekt nawiązuje do kampanii pro-
czytelniczych realizowanych na całym 
świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r. 
przez brytyjską fundację BookTrust.

Projekt jest finansowany ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Organizator:  
Instytut Książki 

Patronat Honorowy:  
Rzecznik Praw Dziecka  

Marek Michalak 

Partnerzy:  
Polska Sekcja IBBY,  

Fundacja Metropolia Dzieci 

Patronat Medialny:  
Ryms, CzasDzieci.pl
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Spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko
w ramach akcji „Z książką na Walizkach 2018”

WAKACJE W BIBLIOTECE – PODSUMOWANIE

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łącku już kolejny raz uczest-
niczyła w kampanii „Z Książką 

na Walizkach” promującej czytelnic-
two w bibliotekach publicznych. IV 
edycja spotkań autorskich realizowa-
nych przy współpracy z Powiatową 
i Miejsko-Gminną Biblioteką Publicz-
ną w Starym Sączu przebiegała pod ha-
słem „A to historia”. W ramach tego-
rocznych spotkań autorskich dla dzieci 
i młodzieży biblioteki powiatu nowosą-
deckiego gościły takich autorów, jak: 
Grażynę Bąkiewicz, Kazimierza 
Szymeczko, Kalinę Jerzykowską, 
Izabellę Klebańską oraz Pawła 
Wakułę. Gminna Biblioteka Publicz-
na w Łącku zaprosiła Kazimierza Szy-
meczko na spotkanie z uczniami klas V 
i VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łącku i Szkoły Podstawowej w Za-
brzeży.

Kazimierz Szymeczko z wykształ-
cenia polonista, obecnie pracuje jako 
bibliotekarz, nauczyciel i doradca 
szkolnych bibliotek. Mieszka i pracuje 
w Rudzie Śląskiej. Jest Laureatem mię-
dzynarodowego konkursu literackiego 
„Uwierz w siłę wyobraźni”, a w 2013r. 
został uhonorowany tytułem Ambasa-
dor Polszczyzny Literatury Dziecięcej 
i Młodzieżowej. Autor Historii Polski 
w opowieściach, Pomolowanej historii 
i wielu opowiadań dla dzieci. Jego po-
wieść Czworo i kości została nomino-
wana do nagrody Książka Roku 2011, 
a powieść Tetrus do nagrody Książka 
Roku 2015.

Spotkanie odbyło się w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej w Łącku. 
Autor czytał fragmenty swoich książek, 
starając się zainteresować publiczność 
historią Polski. Odpowiadał na liczne 
pytania zadawane przez dzieci. Mó-

wił również, że Łącko bardzo mu się 
spodobało i że z chęcią tu wróci, aby 
poznać je bliżej.

Bardzo dziękujemy Pani dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łącku Barbarze Stolarskiej za przy-
chylność oraz Pani Ewie Majerskiej 
i Pani Anecie Gaborek za pomoc w or-
ganizacji spotkania.

Katarzyna Gromala

Wakacje za nami, pozostały 
wspomnienia i ostatnie ciepłe 
promienie słońca. Do oferty 

różnych letnich atrakcji organizowa-
nych w naszej gminie Gminna Biblio-
teka Publiczna w Łącku wraz z filiami 
dołączyła zajęcia w bibliotece. W każ-
dej jednostce przygotowano dla dzieci 
zajęcia plastyczne, czytanie bajek, re-

busy, zagadki, łamigłówki, gry planszo-
we, układanie puzzli.

Biblioteka w Łącku dodatkowo w po-
godne dni organizowała „Czytanie na 
trawie”, zajęcia plastyczne „Rolkowe sza-
leństwo” oraz warsztaty, podczas których 
dzieci tworzyły książeczki z własnymi ko-
lorowankami (pięknie oprawione zostały 
im uroczyście wręczone we wrześniu).

Filia w Obidzy na zakończenie wa-
kacji zorganizowała wycieczkę dla gru-
py 10 dzieci na Równicę, gdzie można 
podziwiać panoramę Łącka, Jazowska, 
Obidzy i Brzyny. Na polanie odbyły się 
różne konkursy i drużynowe rozgrywki 
m.in.: na najpiękniejszy wianek przy 
użyciu darów natury, biegi z przywią-
zanymi nogami, rzut oszczepem na 
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odległość, rzut piłką do celu, szukanie 
złotej kuli w obrębie polany, a także 
prawdziwy hit wśród małych czytelni-
ków, a mianowicie zabawa w przewod-
nika, „ślepego konia i ślepego woźnicę”. 
Dzieci były podzielone na zespoły, które 
oceniało jury w składzie: Barbara Szcze-
paniak (bibliotekarz z Obidzy) i Adam 
Wyrostek (wolontariusz, któremu ser-
decznie dziękujemy za pomoc w organi-
zacji imprez czytelniczych w bibliotece 
w Obidzy). Zwycięzcy otrzymali nagro-
dy. Wycieczka zakończyła się ogniskiem 
i pieczonymi kiełbaskami.

Filia w Woli Kosnowej poza zaję-
ciami plastycznymi, podczas których 
dzieci tworzyły m.in.: kolorowe łódecz-
ki, jeże z kolcami, malowały farbami 
itp., zorganizowane zostały warsztaty 
kosmetyczne z Oriflame. Przeprowa-
dziła je Pani Agata Sierant – Dyrektor 
Złoty Klubu Oriflame, której w imieniu 
uczestniczek serdecznie dziękujemy.

Filia w Jazowsku zaoferowała naj-
młodszym czytanie bajek połączone 
z zabawami i zajęciami plastycznymi. 
Powstały piękne papierowe biedronki 
i motyle, które można podziwiać w bi-
bliotece.

Dziękujemy serdecznie wszystkim 
dzieciom wraz z opiekunami za uczest-
nictwo w zajęciach.

Katarzyna Gromala
Aneta Mikołajczyk Kurzeja

Barbara Szczepaniak
Adam Wyrostek
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SPOTKANIA  AUTORSKIE W RAMACH 
PROGRAMU PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łącku jest jednym z part-
nerów Powiatowej i Miejsko-

-Gminnej Biblioteki Publicznej im. 
W. Bazielicha w Starym Sączu, która 
otrzymała dofinansowanie ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury, w ramach programu 
Partnerstwo dla Książki, na realizację 
dwóch projektów: „Podróże literackie” 
i „Aktywni i kreatywni”.

PROJEKT I –  
PODRÓŻE LITERACKIE

obejmuje spotkania z autorami 
książek dla dzieci i dorosłych w biblio-
tekach publicznych powiatu nowo-
sądeckiego, promujące czytelnictwo, 
rozwijające wiedzę i kształtujące za-
chowania czytelnicze, a także wzmac-
niające rolę biblioteki jako animatora 
kultury czytelniczej.

W ramach tego projektu 18 wrze-
śnia 2018r. odbyło się spotkanie 
autorskie z Panią Anną Czerwiń-

ską-Rydel (muzykiem, pedagogiem, 
twórczynią serii biograficznych powie-
ści dla dzieci i młodzieży o wielkich po-
staciach). W spotkaniu uczestniczyły 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Obi-
dzy. Autorka przyjechała ze swoim 
ogromnym psem o imieniu MUZA, 
opowiadała o swojej pasji do pisania 
książek, czytała fragmenty, odpowia-
dała na wszystkie pytania zadawane 
przez dzieci, rozdawała długopisy i za-
kładki do książek wykonane przez pod-
opiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO.

27 września 2018r. w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Łącku odbyło się 
spotkanie autorskie z Panią Jo-
anną Krzyżanek dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Kiczni oraz ze Szkoły 
Podstawowej w Zabrzeży. Pani Joanna 
jest autorką książeczek dla najmłod-
szych dzieci z ciekawymi historyjka-
mi oraz radami dotyczącymi czytania, 
pisania, dobrego zachowania a nawet 
gotowania. Jest twórczynią kilku popu-
larnych serii np.: o Cecylce Knedelek, 
kurze Adeli czy Lamelii Szczęśliwej. 
Prowadzi warsztaty literackie, grama-
tyczne, ortograficzne, plastyczne, ku-
linarne i teatralne. Za książkę „Cecylia 
Knedelek, czyli książka kucharska dla 
dzieci” oraz za „Dzieci z ulicy Tulipa-
nowej” pisarka otrzymała wyróżnienie 
w VII edycji konkursu pod tytułem 
„Świat przyjazny dziecku”.

Uczestnicy spotkania w Łącku mieli 
okazję poznać głównych bohaterów ksią-
żek Pani Krzyżanek dzięki jej prezenta-
cji multimedialnej, a także uczestniczyć 
w warsztatach plastycznych podczas któ-
rych stworzyli papierowe kotki. Spotka-
nie zakończyło się drobnym poczęstun-
kiem oraz pamiątkowym zdjęciem.

PROJEKT II–  
AKTYWNI I KREATYWNI

obejmuje 3 szkolenia dla pracow-
ników bibliotek pozwalające zdobyć 
nowe umiejętności i podnoszące kom-
petencje pracowników bibliotek tj.: 
Warsztaty „Praca z najmłodszym czy-
telnikiem”, Warsztaty „Teatr cieni”, 
Szkolenie „Prawo w Bibliotece” oraz 
wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chrzanowie.

Katarzyna Gromala
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II MIEJSCE  
CHÓRU MIESZANEGO  
„ZEW GÓR” Z ŁĄCKA  
na VI Ogólnopolskim Festiwalu  
Chórów Sacra Ecclesiae Cantio  
w Tarnowie

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP 
w Obidzy zwycięzcą Powiatowego Turnieju Piłki 
Nożnej MDP

29 września w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarno-
wie odbył się VI Ogólnopolski Festiwal Chórów Sacra Ecclesiae 
Cantio "W służbie Bogu i Ojczyźnie" pod dyrekcją ks. dra Grze-
gorza Piekarza.

W konkursie wzięło udział 14 chórów z całej Polski. W skła-
dzie jury zasiedli ks.prof. dr hab. Andrzej Zając – przewodniczą-
cy, prof.dr hab. Lidia Matynin oraz prof. dr hab. Włodzimierz 
Siedlik.

Po zakończonych przesłuchaniach o godzinie 18.00 jako 
główny punkt Festiwalu odprawiona została uroczysta Msza św. 
za Ojczyznę w tarnowskiej katedrze, śpiewy wykonały wspólnie 
wszystkie chóry biorące udział w Festiwalu. Była ona transmito-
wana przez radio RDN. O 19.15 odbył się koncert galowy Chłopię-
cego Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu a następ-
nie nastąpiło ogłoszenie wyników oraz koncert laureatów.

link żródłowy:
http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/item/6015-zna-

my-laureatow-vi-ogolnopolskiego-festiwalu-chorow-sacra-ecclesiae-cantio- 
filmy-zdjecia

25 sierpnia na Orliku w Łącku i Ja-
zowsku odbył się V Powiatowy Turniej 
Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu powiatu No-
wosądeckiego. W rozgrywkach bra-
ło udział 19 drużyn. Czołowe miejsca 
w turnieju zajęły następujące drużyny:

I miejsce MDP OSP Obidza
II miejsce MDP OSP Wierchomla 
Wielka
III miejsce MDP OSP Krużlowa 
Niżna
IV miejsce MDP OSP Ptaszkowa
V miejsce MDP OSP Mokra Wieś
VI miejsce MDP OSP Stadła

Najlepszym strzelcem został dh 
Piotr Tokarczyk z MDP OSP Obi-
dza zdobywając 9 bramek, natomiast 
najlepszym bramkarzem został dh 
Konrad Pawlik z OSP Wierchom-
la Wielka.
tekst i zdjęcia: http://www.psp-nowysacz.pl/

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko  25



VI Wojewódzkie Zawody  
Sportowo-Pożarnicze  
Ochotniczych Straży Pożarnych 

Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe  
pk. „Brzyna - Koziarz 2018”

15 września 2018 roku na Gminnym 
Stadionie Sportowym w Czarnym Du-
najcu zostały przeprowadzone VI Wo-
jewódzkie Zawody Sportowo-Pożar-
nicze Ochotniczych Straży Pożarnych 
województwa małopolskiego. W zawo-
dach wzięło udział 36 drużyn, w tym 12 
drużyn żeńskich oraz 24 drużyny mę-
skie. Powiat nowosądecki oraz Miasto 
Nowy Sącz 

w grupie męskiej reprezentowały 
OSP Zagorzyn oraz Biegonice. Zawody 
przeprowadzone zostały według Regu-

laminu Zawodów Sportowo-Pożarni-
czych Ochotniczych Straży Pożarnych 
z 2011 roku i składały się z 2 konkuren-
cji: sztafety pożarniczej 7x50 metrów 
z przeszkodami i ćwiczenia bojowego.

Podsumowania i zakończenia zawo-
dów dokonał Małopolski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Po-
żarnej nadbryg. Stanisław Nowak oraz 
prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Krakowie druh Edward Siarka.

Kolejność zajętych miejsc: OSP gr. 
A (męskie drużyny pożarnicze):

1. miejsce OSP Koniówka (pow. no-
wotarski) z wynikiem 86,89 pkt.

2. miejsce OSP Dzianisz Górny 
(pow. tatrzański) z wynikiem 91,92 pkt.

3. miejsce OSP Stare Bystre (pow. 
nowotarski) z wynikiem 93,09 pkt.

4. miejsce OSP Zagorzyn (pow. 
nowosądecki ziemski) z wyni-
kiem 95,93 pkt.

22 września 2018 r. odbyły się Ćwi-
czenia Taktyczno-Bojowe pk. „Brzyna 
– Koziarz 2018” dla Jednostek OSP 
z terenu Gminy Łącko. Uroczystego 
rozpoczęcia ćwiczeń dokonał Z-ca Ko-
mendanta Miejskiego PSP w Nowym 
Sączu st. bryg. Paweł Motyka i zarazem 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Nowym Sączu wraz z Wój-
tem Gminy Łącko Janem Dziedziną. 

Ćwiczenia miały na celu zrealizo-
wać zamiar taktyczny poprzez: loka-
lizację punktu czerpania wody na po-
toku Brzynka, stworzenia magistrali 
wodnej o długości ok. 1 600 m oraz 
podanie skutecznych prądów wody na 
palący się teoretycznie las. 

W tym samym czasie odbywał się 
również Turniej Piłki Nożnej drużyn 
OSP z terenu gminy o Puchar Wójta 
Gminy Łącko.

Zakończenie ćwiczeń oraz turnie-
ju odbyło się na orliku w Łącku, gdzie 
wręczono puchary najlepszym druży-
nom oraz przekazano sprzęt z progra-
mu „Bezpieczny Strażak”. 

Odzież ochronna zakupiona została 
w ramach realizowanego przez Gmi-
nę Łącko projektu pn. „Zakup odzieży 
ochronnej do działań bojowych oraz 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Gminie Łącko”, który otrzymał 
dofinansowanie Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie z Programu 
„Zapobieganie poważnym awariom i li-
kwidacja ich skutków dla środowiska – 
Bezpieczny Strażak.

W ramach zadania zakupiono:
– Aparat powietrzny oddechowy – 

dla OSP Maszkowice,
– Parawan GT 30, Urządzenie Hi-Lift 

First Responder 48, Latarki do heł-
mów z uchwytem – dla OSP Łącko,

– Buty koszarowe – dla OSP w Zarze-
czu,

– Ubrania przeciw owadom błono-
skrzydłym – dla OSP w Kadczy,

– 1 zestaw umundurowania bojowego 
– dla OSP w Czerńcu.

Koszt całkowity zadania to 
11 402,46 zł. natomiast wysokość dofi-
nansowania 5 701,23 zł.

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze MDP

29 września 2018 r. na stadionie 
sportowym w Podegrodziu odbyły się 
gminne zawody sportowo-pożarnicze 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych wg. Regulaminu CTiF. W zawo-
dach wystartowało 19 drużyn z gmin: 
Łącko, Podegrodzie oraz Chełmiec. 
Klasyfikacja generalna w Gminie Łącko 
przedstawia się następująco: 

Chłopcy: 
I miejsce - OSP Zagorzyn 
II miejsce - OSP Obidza 
III miejsce - OSP Czerniec 
IV miejsce - OSP Kadcza 
V miejsce - OSP Wola Kosnowa 
VI miejsce - OSP Łącko 
 
Dziewczęta: 
I miejsce - OSP Łącko 
II miejsce - OSP Zagorzyn 

III miejsce - OSP Kadcza 
IV miejsce - OSP Czerniec 
V miejsce - OSP Wola Kosnowa 
VI miejsce - OSP Obidza 
 
Gratulujemy serdecznie zwycięz-

com jak i również wszystkim uczestni-
kom zawodów!!! 

Tekst i fot. Mariusz Piwowar

„Ratujemy i uczymy ratować”

W Szkole Podstawowej Nr 1 
w Obidzy realizowany był 
program „Ratujemy i uczy-

my ratować”, który był adresowany 
do uczniów klas I. Na zajęcia wyjątko-
wo tego roku przyszli strażacy z OSP 
w Obidzy. Swoją wiedzą i doświadcze-
niem podnieśli atrakcyjność zajęć.

 Uczniowie poznawali i utrwalali 
wiedzę i umiejętności z zakresu pierw-

szej pomocy. Przypomnieli sobie nu-
mery telefonów ratunkowych, ćwiczyli, 
w jaki sposób sprawdzić, czy osoba po-
szkodowana jest przytomna, wzywanie 
pomocy, pozycję boczną ustaloną, od-
dechy ratownicze. 

Współpraca ze strażakami zakoń-
czyła się podsumowaniem i utrwale-
nie wiedzy i umiejętności. W efekcie 
uczniowie nauczyli się odpowiedniego 

zachowania w obliczu wypadku jak we-
zwać prawidłowo pomoc przez telefon 
oraz wykonać najprostsze czynności 
przy osobie poszkodowanej. Realizując 
program „Ratujemy i uczymy ratować” 
przygotowujemy uczniów do odpowie-
dzialności za siebie i innych.

Dziękujemy za pomoc strażakom 
z OSP w Obidzy.

Renata Kołodziej
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PIERWSZE SZKOLENIE  
U MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW

Ruszają pierwsze szkolenia żołnie-
rzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Ma-
łopolsce. Wśród zakwalifikowanych 
do Terytorialnej Służby Wojskowej 
są zarówno rezerwiści, jak i ochot-
nicy, którzy nie służyli nigdy wcze-
śniej w wojsku. Różnią się wiekiem, 
doświadczeniem zawodowym i zain-
teresowaniami, ale wszystkich łączy 
ogromny entuzjazm, chęć zadbania 
o bezpieczeństwo swojej lokalnej spo-
łeczności oraz wspólne wartości. 

25 sierpnia w 11 Małopolskiej Bry-
gadzie Obrony Terytorialnej (11MBOT) 
rozpocznie się pierwsze szkolenie wy-
równawcze dla żołnierzy rezerwy, któ-
rzy zgłosili chęć podjęcia służby w Woj-
skach Obrony Terytorialnej (WOT). 
Jest ono odpowiednikiem szkolenia 
podstawowego dla ochotników, prze-
znaczonym jednak dla żołnierzy, którzy 
wcześniej odbywali czynną służbę woj-
skową. To nowatorski projekt WOT, 
nie praktykowany dotychczas w innych 
rodzajach Sił Zbrojnych RP, a jego naj-
bardziej charakterystyczną cechą jest 
dostosowanie całego procesu szkole-
nia do specyfiki służby w komponencie 
terytorialnym, łączącym służbę woj-
skową z aktywnością zawodową i ży-
ciem codziennym „w cywilu”. Najbliż-
sze szkolenie wyrównawcze obejmie 

około 40 żołnierzy OT, którzy przejdą 
intensywny ośmiodniowy kurs na te-
renie Ośrodka Szkolenia Poligonowe-
go Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. 
W ramach ćwiczeń, oprócz odświeże-
nia umiejętności i wiedzy z zakresu 
szkolenia podstawowego, zaplanowano 
wdrożenie dedykowanych dla lekkiej 
piechoty elementów szkolenia taktycz-
nego. 

Pierwsze szkolenie podstawowe 
w 11MBOT, trwające 16 dni, czyli popu-
larna „szesnastka” zostało zaplanowane 
od dnia 13.10.2018 r., również w Nowej 
Dębie. Weźmie w nim udział około 200 
ochotników, którzy nie pełnili dotąd 
czynnej służby wojskowej. Szkolenie ma 
na celu wdrożenie ochotników do służ-
by w piątym rodzaju Sił Zbrojnych. Bę-
dzie obejmowało zakres podstawowych 
umiejętności taktycznych i strzeleckich. 
Zanim jednak ochotnicy rozpoczną 
ćwiczenia praktyczne, będą musieli za-
liczyć część teoretyczną kursu podsta-
wowego. Wszystkie niezbędne mate-
riały otrzymali podczas rekrutacji, więc 
opanowanie teorii to kwestia motywacji 
i samodyscypliny, której kandydatom 
nie brakuje. Żołnierze, którzy zakończą 
szkolenie podstawowe, po przysiędze 
rozpoczną służbę w 111 Batalionie Lek-
kiej Piechoty w Rząsce. 

Rozpoczęty w styczniu 2018 r. pro-
ces formowania 11 MBOT przebiega 
zgodnie z założonym planem. Do te-
rytorialnej służby wojskowej w woje-
wództwie małopolskim zakwalifikowa-
no dotychczas ponad 500 ochotników. 
Średnia wieku zakwalifikowanych do 
służby w 11 MBOT wynosi 33 lata, a 6% 
z nich stanowią kobiety. Wnioski do 
służby w 11MBOT złożyło około 800 
osób, co wpłynie na zwiększenie liczby 
żołnierzy planowanych do szkolenia. 

Terytorialsi z 11MBOT mają sta-
nowić wsparcie dla swoich lokalnych 
społeczności poprzez przeciwdziałanie 
skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk 
żywiołowych. Na wypadek wojny będą 
wspierać wojska operacyjne w strefie 
bezpośrednich działań bojowych, a po-
nadto chronić obywateli i zabezpieczać 
infrastrukturę krytyczną.

Oficer prasowy 11 Małopolskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej

p. o. mjr Bartosz Kubal
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Przedszkolaki z Łącka dbają o czyste powietrze 

Dzieci z Samorządowego Przed-
szkola w Łącku doskonale wie-
dzą, jaka jest różnica między 

smokiem, a smogiem. O ile ten pierw-
szy może kojarzyć się bajkowo i sym-
patycznie, o tyle ten drugi jest zawsze 
zagrożeniem dla zdrowia dzieci i doro-
słych.

Dlatego też przedszkolaki wzięły 
udział w akcji edukacyjnej z udziałem 
rodziców i zaproszonych gości. Jej ce-
lem było przekazanie oczyszczaczy po-
wietrza, które obecnie znajdują się na 
salach i dbają o to, by dzieci oddychały 
czystym powietrzem. Urządzenia są 
przystosowane do pracy w 60-cio me-
trowej sali przedszkolnej i są w stanie 
w ciągu godziny dwukrotnie przefiltro-
wać całe powietrze w pomieszczeniu. 
Dodatkowo zostały też wyposażone 
w wysokiej jakości filtry HEPA.

Lecz oprócz tego ta akcja uświado-
miła dzieciom, ale też rodzicom, jakim 
zagrożeniem jest smog i jakie wszyscy 
musimy podejmować działania, by 
zmienić tę sytuację.

Spotkanie rozpoczęła pani dy-
rektor Samorządowego Przedszkola 
w Łącku, Agata Potoniec. Po powita-
niu zebranych licznie gości, przepro-
wadziła z dziećmi rozmowę na temat 
zanieczyszczenia i ochrony powietrza. 
Przedszkolaki wykazały się ogromną 
wiedzą na ten temat. Doskonale wie-
dzą, do czego służy oczyszczacz po-
wietrza i jak ważny jest dla zdrowia. 
Następnie Pani Dyrektor przeczytała 

list od pana Marszałka Województwa 
Małopolskiego, Jacka Krupy, który 
przekazał środki na zakup wyżej wy-
mienionych oczyszczaczy. Później pani 
Marzena Setlak przeprowadziła krótki 
konkurs ekologiczny. Ponieważ i dzie-
ci, i ich rodziny na wszystkie pytania 
udzieliły prawidłowych odpowiedzi, 
quiz zakończył się remisem. Brawo!

A potem zaroiło się na sali od kró-
lewien i innych bajkowych postaci. To 
grupa 5-, 6-latków wraz z panią Danu-
tą Kałużną przygotowała ekologiczne 
przedstawienie „Śmieszka i Ekoludki”. 
Wszystkim bardzo się podobało i mali 
artyści otrzymali gromkie brawa.

Spotkanie zakończyło rozdanie 
przez panią Anetę Klimczak, ekodorad-
cę w Urzędzie Gminy w Łącku, malo-
wanek i ulotek dla dzieci.

Mamy nadzieję, że spotkania tego 
typu przyczynią się do tego, iż w przy-
szłości młode pokolenia będą mogły 
oddychać czystym powietrzem i także 
cieszyć się pięknem naszej unikatowej 
łąckiej przyrody. I że będzie tak, jak 
w jednej z piosenek śpiewanych przez 
przedszkolaki: „Powietrze wiruje na wie-
trze, powietrze dla zdrowia najlepsze”.

Marzena Setlak
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PATRIOTYCZNY PIKNIK RODZINNY W ZABRZEŻY

Rodzina jest najmniejszą cząstką 
naszej Ojczyzny. To w niej uczy-
my się kochać nasze Małe Oj-

czyzny i Wielką Ojczyznę, która w tym 
roku obchodzi rocznicę 100 – lecia od-
zyskania niepodległości.

Taka idea przyświecała organizato-
rom Patriotycznego Pikniku Rodzinne-
go przygotowanego przez Szkołę Pod-
stawową w Zabrzeży 04.06.2018 roku. 

Rozpoczął się on o godzinie 9.00 
mszą świętą za Ojczyznę odprawioną 
w kościele parafialnym przez księ-
dza Tomasza Sowę. Ksiądz proboszcz 
w swym kazaniu wskazywał na waż-
ność rodzin w funkcjonowaniu kraju. 

O godzinie 10.00 zgromadzonych na 
podwórku szkolnym gości: rodziców, 
dzieci, Wójta Gminy Łącko pana Jana 
Dziedzinę, księdza proboszcza , panią 
prezes Oddziału ZNP Łącko Magdale-
nę Śliwińską, Sołtysa wsi Zabrzeż pana 
Stanisława Gałysę, nauczycieli witał 
dyrektor szkoły pan Grzegorz Baran. 
W swym wystąpieniu Pan Dyrektor 
także wskazał na nierozłączność tych 

dwóch elementów: rodziny i ojczyzny. 
Dziękując wszystkim za przybycie ży-
czył zebranym miło spędzonego czasu. 

Uczennice klasy VII słowami wier-
szy i piosenek uczciły tę ogromnie ra-
dosną rocznicę 100 – lecia odzyskania 
niepodległości. Wystąpiła również Ju-
styna Kucia, zwyciężczyni Konkursu 
Piosenki Patriotycznej w Łącku. Na-
stępnie na scenie pojawiły się dzieci 
z klasy 0 – III, przedstawiając swe pro-
gramy artystyczne w okazji Dnia Ojca 
i Matki. Popłynęło nawet „100 lat”, 
dziarsko zaśpiewane przez maluchy. 
Były też upominki dla rodziców. 

Po artystycznych przeżyciach przy-
szedł czas na poczęstunek, zabawę 
i inne atrakcje. Rada Rodziców na czele 
z panią przewodniczącą Haliną Kulig 
i firma Konspol zadbali o pieczone kieł-
baski na grillu, pyszne ciasta, owoce, 
słodycze. Dzięki sponsorom, firmom: 
Koral, Spółdzielnia Ogrodnicza w No-
wym Sączu, Tłocznia Soków Maurer, 
Owoc Łącki, nie brakło napojów i in-
nych słodkości. Były warsztaty kuli-

narne dla dzieci zorganizowane przez 
Konspol, malowanie twarzy i ogromna 
zjeżdżalnia, ciesząca się wielką popu-
larnością wśród dzieci bez względu na 
wiek. Potem wszyscy obejrzeli Cyrk 
Szok, a następnie pokazy ratownictwa 
w wykonaniu OSP Zabrzeż. Pan Sta-
nisław Nowak i pani Jadwiga Florian, 
dzięki sponsorom , przygotowali loterię 
fantową dla wszystkich dzieci, w której 
każdy los wygrywał.

 W końcu przyszedł czas na roz-
grywki sportowe dla klas IV – VII przy-
gotowane przez panią Aleksandrę Woj-
tas i pana Jacka Gałysę. Młodsze klasy 
wzięły udział w zabawnym konkursie 
„Mama, tata i ja”, w którym rodzice 
i dziecko musieli wykazać się znajomo-
ścią własnych upodobań. Był jeszcze 
konkurs wiedzy o Polsce, w którym wy-
grał Łukasz Śliwiński i quiz „Znam Za-
brzeż”. Konkursy te poprowadziła pani 
Jadwiga Florian. 

Atrakcjom nie przeszkodziły lekkie 
fale deszczu, a do domów zgromadzeni 
rozeszli się o godzinie 15.00.
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Osiągnięcia sportowe ZS im. św. Kingi w Łącku
Zaangażowanie i ciężka praca jest najważniejsza. Uczęszczanie na treningi, pokonywanie słabości, starto-
wanie w zawodach wszystko dla osiągnięcia jak najlepszych wyników. Motywacja oraz inicjatywa nauczy-
cieli przyczyniła się do wielu zwycięstw oraz wyróżnień sportowych uczniów. Dzięki planowaniu i świetniej 
organizacji zawodnicy zawsze byli przygotowani, a w przypadku kontuzji otrzymali odpowiednią pomoc 
medyczną.

Osiągnięcia sportowe 2017/2018

20 września 2017 roku na stadionie 
sportowym w Nowym Sączu – Zawa-
dzie odbyły się mistrzostwa powiatu 
w piłce nożnej chłopców. W zawodach 
wzięło udział 10 zespołów. Reprezenta-
cja szkoły zajęła III miejsce.

W Mistrzostwach Powiatu Nowo-
sądeckiego w piłce ręcznej dziewczyny 
zajęły II miejsce. Zostały wicemistrzy-
niami.

7 2017 grudnia dziewczyny po raz 
drugi zajęły III m. w województwie tur-
nieju unihokeja.

30 listopada drużyna dziewcząt 
zdobyła mistrzostwo powiatu nowosą-
deckiego w unihokeju.

20 listopada 2017 roku w hali spor-
towej w Łącku odbyły się mistrzostwa 
powiatu w szachach. Zawody organizo-
wane były w formie indywidualnej od-
rębnie dla każdego typu szkół w dwóch 
kategoriach: dziewcząt i chłopców, 
systemem szwajcarskim na dystansie 7 
rund. Tempo gry wynosiło 15 minut na 
partię dla zawodnika.

I miejsce zajęła Marta Pyrdoł, III – 
Zuzanna Lisiecka. W klasyfikacji dru-
żynowej szkoła zajęła II miejsce.

W Zespole szkół imienia świętej 
Kingi w dniach od 19 do 22 marca 2018 
roku przywitano wiosnę „na sportowo”. 
Zostały zorganizowane zawody sporto-
we zlecone przez Małopolski Związek 
Sportowy i przy współudziale Międzysz-
kolnego Ośrodka Sportowego powiatu 
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nowosądeckiego. Organizowanie zawo-
dów jest efektem wieloletniej już współ-
pracy, zaufania i bardzo dobrej oceny ze 
strony działaczy sportowych wysiłków 
podejmowanych przez Organizato-
rów. Zorganizowane imprezy sporto-
we w szkole imienia św. Kingi w Łącku 
związane są z: zawodami powiatowymi 
dla szkół średnich, zawodami o mi-
strzostwo powiatu nowosądeckiego, 
turniejem siatkówki drużyn mieszanych 
dla gimnazjalistów oraz Mistrzostwami 
Małopolski w piłce ręcznej.

6 lutego 2018r. w Krynicy – Zdroju 
odbyły się mistrzostwa powiatu w Ko-
szykówce. Panowie zajęli III miejsce 
i otrzymali brązowy medal.

23 stycznia 2018 roku w hali w Łąc-
ku odbyły się mistrzostwa powiatu 
w piłce ręcznej. Reprezentacja szkoły 
zajęła III miejsce.

Koniec roku szkolnego zakończono 
na sportowo.18 maja w Muszynie od-
były się mistrzostwa powiatu w piłce 
nożnej „6”. Reprezentacja naszej szko-
ły zajęła III miejsce.

4 czerwca w Nawojowej odbyły się 
mistrzostwa powiatu w lekkoatletyce. 
Reprezentacja szkoły zdobyła aż 10 me-
dali w różnych konkurencjach. Krótkie 
podsumowanie:

II miejsce w biegu na 100m
Aneta Kucia
III miejsce w biegu na 800m
Kasia Wąchała
II miejsce w biegu na 400m:
Hubert Wikar
II miejsce w biegu na 1500m 
Krzysiek Topolski
I miejsce w skoku wzwyż: 
Andrzej Wąchała
II miejsce w skoku wzwyż: 
Patryk Forszpaniak
III miejsce w skoku w dal: 
Adrian Marciszewski
II miejsce w pchnięciu kulą 
Bartek Mamak
III miejsce w pchnięciu kulą 
Patrycja Hilger

I miejsce w sztafecie chłopców: 
Hubert Wikar, Krzysiek Dąbrowski, 

Marcin Skut, Robert Duda
IV miejsce w sztafecie dziewcząt:
Aneta Kucia, Magda Biel, Oliwia 

Zasadni, Duszyńska Ewa.

Uczniowie zespołu szkół imienia 
świętej Kingi w Łącku uczestniczyli 
w ośmiu zawodach sportowych w se-
mestrze szkolnym 2017/2018, zawsze 
znajdowali się w pierwszej trójce naj-
lepszych drużyn. Uzyskali III miejsce 
w powiecie nowosądecki w szkołach 
ponadgimnazjalnych .Dzięki determi-
nacji zawodników i ciężkim treningom 
reprezentacja szkoły uzyskała wysokie 
wyniki. Porażki oraz kontuzje nie znie-
chęcały uczniów, ponieważ nauczyciele 
motywowali i wspierali ich w najtrud-

niejszych chwilach. Najważniejsza dla 
zawodników jest zabawa i możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności na 
boisku. W aktywnym i pełnym energii 
uczniu jest zdrowie i chęć rozwijania się.

Artykuł przygotował 
Szymon Kawecki

do miasta jesień dociera szybciej
barwami goni spóźnione dźwięki
i wśród podróżnych przystaje chwilę
aby otulać mgliste przystanki

poproszę dzisiaj, by powstrzymała
baby w przędzeniu pajęczych nici
by z halnym w drzewach liściastych spała
aż się melodia zimy im przyśni

Marzena Setlak
bo na wsi jesień rodzi się w sadzie
jabłka obdarza blaskiem czerwieni
daruje lasom grzybową ciszę
oddaje pszczołom ostatnie zbiory

bo tutaj jesień zbiera z pól pracę
pachnie ziemniakiem i ogniskami
a kiedy lasy obdarzy złotem
wszystkie jej barwy zostają z nami
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70 LAT HISTORII GLKS ZYNDRAM 

W dniach 1 i 2 września podczas 
Święta Owocobrania znalazła 
się okazja do wspomnienia 

przypadającej w tym roku rocznicy 
70-letniej działalności Gminnego Lu-
dowego Klubu Sportowego Zyndram. 
Była to jedna z imprez towarzyszących 
temu wielkiemu kulturalnemu wyda-
rzeniu, zorganizowana przez władze 
naszej gminy. Punktem kulminacyj-
nym był sobotni popołudniowy mecz 
pomiędzy Oldbojami GLKS Zyndram 
i Sandecji Nowy Sącz, zaproszonymi 
przez radnego gminy Łącko – Jana 
Mrówkę, notabene w przeszłości pił-
karza obydwóch klubów. To rozegrane 
w przyjaznej atmosferze spotkanie za-
kończyło się zwycięstwem gości 6 – 4. 
Dwie bramki dla legend Zyndrama 
zdobył Krzysztof Adamczyk (ten sam, 
który w latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych w naszych C, B i A-kla-
sowych ekipach najczęściej zmuszał do 

kapitulacji bramkarzy rywali). Po jed-
nej bramce dołożyli jeszcze Krzysztof 
Krzyśko i Bogdan Rabiański. Nie wynik 
jednak był w tym spotkaniu sprawą naj-
istotniejszą. Najważniejsze, że po wielu 
latach znów mogło dojść do wspólnego 
spotkania byłych gwiazd naszego re-
gionalnego futbolu. Tuż po zakończe-
niu meczu klub GLKS Zyndram ode-
brał z rąk pana Aleksandra Giertlera 
Złotą Odznakę Honorową Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w dowód 
uznania za wieloletnią działalność na 
rzecz upowszechniania kultury fizycz-
nej i turystyki w środowisku wiejskim. 
Również wójt gminy Pan Jan Dziedzi-
na wręczył wszystkim uczestnikom 
meczu, oraz byłym piłkarzom i działa-
czom Zyndrama, którzy zgromadzili się 
w tym uroczystym dla łąckiego sportu 
dniu na miejscowym stadionie pamiąt-
kowe medale z napisem – 70 LAT hi-
storii. Następnie zgromadzeni goście 

zasiedli do wspólnego grilla. W miłym 
nastroju wspominali stare futbolowe 
dzieje, rozmawiali o obecnej drużynie, 
o ewentualnych sportowych planach. 
Wszystko w myśl zasady – "Futbol po-
winien łączyć, nie dzielić."

Kolejnym punktem wspomnie-
nia 70-letniej działalności klubu była 
niedzielna wystawa zdjęć, pamiątek, 
własnoręcznych albumów, kronik i za-
pisków z dziejów łąckiego piłkarstwa 
autorstwa Marka Cwenara – kolekcjo-
nera książek i czasopism sportowych, 
pasjonata regionalnego futbolu. Ma-
rek Cwenar jako przedstawiciel klubu 
w imieniu zarządu i kibiców podzię-
kował publicznie byłym i obecnym 
piłkarzom za radość i emocje, jakie 
dostarczali naszym mieszkańcom na 
przestrzeni tych kilkudziesięciu lat 
i wszystkim ludziom dobrej woli, któ-
rzy współtworzyli tę bogatą 70-letnią 
historię.
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Tablica w łąckim parku upamiętniająca  
osobę dr. Henryka Chwaliboga

Plener Artystyczny „Twórczo w Łącku” 6. Występ „Górali Łąckich” na MFFZG w Zakopanem

Wręczenie nagród na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu

Przedszkolaki z Łącka dbają o czyste powietrze

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie



Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Piknik Biegowo-Rowerowy nad Dunajcem

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w Łącku


