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Gmina Łącko 

Która z inwestycji realizowanych w ostatnim czasie na terenie
gminy jest Pana zdaniem najważniejsza?
Jest to rozbudowa budynku Zespołu Szklono - Gimnazjalnego 
w Łącku. Jet to największa szkoła w naszej gminie, w której uczy się
ok. 700 uczniów, a budynek jest niestety zbyt mały, by spełnić po-
trzeby. Dzieci uczą się w przyziemiu, w szatniach. Dlatego od długiego
czasu czyniliśmy starania, żeby pozyskać jakiekolwiek środki na jego
rozbudowę. Nie było to łatwe w tym trudnym okresie, kiedy nie ma
ani środków unijnych, ani rządowych na tego typu działania. I udało
się, co jest dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie
szkoły raczej się zamyka, a nie rozbudowuje. Co więcej, dostaliśmy
pieniądze - prawie 2,5 mln zł - z rezerwy premiera i jest to jedyna tego
typu inwestycja w Małopolsce, która została w roku bieżącym do>-
nansowana  z ogólnej rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów.
Myślę, że jest to potwierdzenie potrzeby. Bardzo nam pomógł woje-
woda małopolski Jerzy Miller, niedawno podpisaliśmy umowę na >-
nansowanie inwestycji, przetargi są w toku, rozstrzygnięcia nastąpią
lada dzień. 

fot. Podpisanie umowy przez Wojewodę, Wójta Gminy Łącko,
Skarbnika Gminy

Jakie inwestycje udało się zrealizować na terenie gminy w obecnej
kadencji? 
W zakresie samej tylko oświaty i sportu trudno wymienić wszystkie.
Wybudowane zostały np. podjazd dla osób niepełnosprawnych i ła-
zienka w Szkole Podstawowej w Szczereżu. Pomalowano również
dachy budynków Szkoły Podstawowej w Kiczni i Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Łącku, udało się również przeprowadzić remont
jego starej części. Nowy wizerunek zyskał ogród przy Samorządo-
wym Przedszkolu w Jazowsku, gdzie m.in. zmodernizowano ogro-
dzenie, a na placu zabaw pojawiły się nowe urządzenia. Od września
2012 r. z wyremontowanej i wyposażonej w sprzęt komputerowy
świetlicy mogą korzystać dzieci i młodzież z Obidzy. W tym samym
roku oddaliśmy do użytku trzy spełniające wszelkie standardy bez-
pieczeństwa place zabaw przy szkołach w Łącku, Zagorzynie i Obidzy.
Połowę środków na ten cel pozyskaliśmy z rządowego programu

„Radosna Szkoła”. Co więcej, lada moment oddany do użytku zo-
stanie kolejny plac zabaw przy szkole w Kiczni. Przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Kadczy powstało wielofunkcyjne boisko, w ra-
mach programu „Moje Boisko-Orlik” wybudowaliśmy kompleks
boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym w Łącku.
Pierwsza inwestycja została zrealizowana ze środków własnych gmi-
ny, na drugą pozyskaliśmy do>nansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego. Wsparcie >nansowe otrzymał również projekt modernizacji
boiska w Jazowsku wraz z budową budynku socjalnego. Było to aż
75 proc. do>nansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaczął Pan od infrastruktury oświatowo-rekreacyjnej. Widać, że
troska o rozwój młodego pokolenia znajduje się bardzo wysoko
na liście priorytetów w gminie…
Owszem. Uważam bowiem, że poziom oświaty jest jedną z najistot-
niejszych kwestii. Trzeba edukować młode pokolenie, bo im nasze
dzieci będą mądrzejsze, im lepsze zdobędą wykształcenie, tym więcej
pozostawią później w tym miejscu. Oczywiście część z nich pewnie
wyjedzie, ale będą swoimi dokonaniami rozsławiały gminę. Stąd duży
nacisk na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Łącku, stąd też drugi
kolosalny projekt, którym jest budowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia.
Dzięki do>nansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego wykonaliśmy dokumentację projektową związaną z budową
i teraz czynimy starania o pozyskanie pieniędzy na ten cel. 

Skąd pomysł na szkołę muzyczną?
Stąd, że nasza kultura muzyczna stoi na bardzo wysokim poziomie,
zazdrości nam jej wiele dużych miast. Na terenie gminy działają liczne
zespoły regionalne - Mali Zagorzynianie, Czarny Potoczek, Mali Ma-
szkowianie, Małe Łącko czy Górale Łąccy - działa Orkiestra Dęta,
funkcjonują prywatne kapele. Od wielu lat kultywują one tradycję,
upowszechniają wiedzę muzyczną. Mnóstwo młodzieży uczy się gry
na różnych instrumentach. Chcemy to pielęgnować.

Co z inwestycjami w innym zakresie?
Przede wszystkim kładziemy nacisk na rozwój infrastruktury tech-
nicznej, tak ważnej dla mieszkańców, bo podnoszącej jakość życia.
Więc po pierwsze - infrastruktura drogowa. Udało nam się poprawić
ich standard m.in. dzięki środkom pozyskanym z programu na usu-
wanie skutków powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych. Otrzy-
mane środki wraz z wkładem własnym pozwoliły na odbudowę
zniszczonych dróg w Łącku, Czerńcu, Czarnym Potoku, Jazowsku,
Kiczni, Maszkowicach, Szczereżu, Zabrzeży, Zagorzynie, Zarzeczu,
Kadczy, Woli Kosnowej, Woli Piskulinej, Obidzy, Brzynie i Łazach
Brzyńskich. Ponadto wybudowaliśmy most w Kadczy „Pod Górą”,
wyremontowana została również przeprawa przez rzekę Kamienica
w Zabrzeży. Istotnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa
wpłynęła budowa chodników dla pieszych w miejscowościach Łącko
- Maszkowice, Łącko - Czarny Potok, Łącko - Kicznia. Przebudowane
zostały parkingi w Jazowsku przy cmentarzu oraz w Obidzy. Przy-
gotowywana jest dokumentacja na budowę chodnika w Zabrzeży-
Wietrznicach. Na ukończeniu jest projekt budowy chodnika w Za-
brzeży w stronę Kamienicy, do końca wsi. Realizacja tej inwestycji
planowana jest jeszcze w tym roku. W toku jest również wykonanie
oświetlenia ulicznego Łącko-Wolaki, Maszkowice i Jazowsko-Gru-

szów. Inwestycje drogowe zajmują w naszych planach bardzo istotne
miejsce, więc mamy nadzieję, że trudna sytuacja >nansowa gminy
umożliwi nam realizację tych założeń.

Unijne dyrektywy sprawiły, że w gminach w całej Polsce wrą prace
przy rozbudowie kanalizacji i wodociągów. Co w tym zakresie
dzieje się gminie Łącko?
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzimy obecnie mo-
dernizację oczyszczalni ścieków w Jazowsku, na którą pozyskaliśmy
prawie 1,5 mln zł do>nansowania. Ukończona została dokumentacja
na rozbudowę kanalizacji w Zabrzeży, natomiast w trakcie opraco-
wania jest projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łącku oraz
projekt sieci kanalizacyjnej dla Wietrznic. Pilne zamierzenia obejmują
również budowę kanalizacji w Maszkowicach i Kadczy.

fot. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jazowsku

Niedawno obchodziliście Święto Owocobrania, kolejną po Świę-
cie Kwitnących Jabłoni imprezę, z którą kojarzona jest gmina.
Czym dla gminy są te uroczystości?
Przede wszystkim rozwijają naszą tożsamość, podkreślają naszą
tradycję. Święto Kwitnących Jabłoni odbywa się nieprzerwanie od
1946 r. Jest świętem naszych sadowników, ludzi z regionu produkują-
cych śliwki, jabłka, gruszki, którzy od dziesiątków lat podtrzymują
tradycję, łączą sposób zarobkowania z przyjemnością życia, muzyką,
tańcem, cieszą się tym, co mają. Obie imprezy wynikają też z potrzeby
pochwalenia się, podzielenia tym, co mamy najlepszego. Podczas
Święta Owocobrania zaprezentowało się 11 naszych sołectw. Każdy
uczestnik mógł skosztować przygotowanych przez poszczególne wsie
potraw, wypieków. Co najważniejsze, mieszkańcy sami się skrzykują,
za własne pieniądze chcą pokazać to, co mają najlepszego. 

fot. Święto Owocobrania - 2013 r.

Wracając do inwestycji - jakie będzie największe wyzwanie inwes-
tycyjne dla gminy w najbliższych latach?
Największy wysiłek musimy nadal wkładać w dynamiczną, mocną
rozbudowę infrastruktury: dróg, oświetlenia, sieci kanalizacyjno-
wodociągowej. We wszystko, czego mieszkańcy potrzebują, co poz-
wala im żyć wygodniej. To jest ogromne wyzwanie. Kiedy jedziemy
przez gminę drogą główną, wydaje się, że jest równo,  a tymczasem
Łącko jest bardzo górzystą gminą. Są jednak sołectwa - Obidza,
Brzyna - położone w górach. W niektóre miejsca da się dojechać tylko
konno, drogi prowadzą przez lasy. To są setki domów. Nawet w okre-
sie letnim mieszkańcy dojeżdżają tam skuterami czy quadami. Nie
widać tego tutaj, w dolinie. Poprawienie tej sytuacji jest ogromnym
wyzwaniem dla gminy. W trakcie realizacji znajduje się również pro-
jekt pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami
straży pożarnej w Jazowsku” o powierzchni 587 m2 do>nansowa-
nego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”. Jak więc widać w gminie Łącko dzieje się
bardzo dużo. Dużo prac jest rozpoczętych a jeszcze więcej przed na-
mi. Ale my górale łąccy lubimy pracę i wyzwania. Jesteśmy wytrzy-
mali i skuteczni i co najważniejsze zgodni. Razem możemy dużo
osiągnąć i to się udaje.

Łącko stawia na inwestycje i edukację
Rozmowa z Januszem Klagiem, Wójtem Gminy Łącko

fot. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kiczni. fot. Parking przy cmentarzu w Jazowsku.
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W pierwszych dniach września, jak co roku odbyło się

łąckie Owocobranie. W niedzielę, łącki Rynek zawładnięty

został przez liczne stoiska sołectw Gminy Łącko oraz wys-

tawy prac twórców z całej Sądecczyzny.

      Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta im. Tadeu-
sza Moryto oraz zespoły regionalne: Zespół Regionalny im.
Joszka Prihody z Petrovan, „Dubrawa” z Preszowa, zespół
„Młodych Albigowian” z Albigowej oraz „Górali Łąckich”.
Przekazano także nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł
dla Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto, za wieloletnie kul-
tywowanie rodzimej kultury i działalność artystyczną, którą
ufundował sam wójt.
      Kunsztem kucharskim mogły poszczycić się stoiska so-
łeckie, dla których specjalnie powołane komisje oceniały
smaki, które zostały przygotowane z wielkim zaangażowa-
niem przez sołectwa gminy Łącko. Po południu rozpoczęły
się konkurencje o charakterze sportowym, w których mogli
się sprawdzić zawodnicy z ośmiu miejscowości. Wiele śmie-
chu ale i prawdziwy doping zaangażowanych mieszkańców
towarzyszyło poszczególnym dyscyplinom, bo i gra toczyła
się o wysoką stawkę - zwycięskie sołectwo zdobywało 5000
zł, drugie 3000 zł, a trzecie 2000 zł - z przeznaczeniem na
potrzeby wsi. Po podsumowaniu punktacji najlepsze okazały
się Maszkowice, drugie Łącko, a trzecie Obidza. Zaznaczyć
należy, że walka była niezwykle zacięta i rozgrywała się do
ostatnich sekund. Dyplomy i okazyjne czeki wręczał przed-
stawicielom sołectw Wójt Gminy Łącko.

Najbliższe plany 
Aktywne działania podejmowane są w zakresie promocji produktów lokalnych i tradycyjnych.

      - Wspólnie z Powiatem Gorlickim opracowaliśmy projekt „Budowanie wspólnej promocji subgio-
nu sądeckiego”. Główny nacisk został tutaj położony na promocję jabłek i innych wytwarzanych 
u nas produktów tradycyjnych. Gmina jest w trakcie realizacji projektu do$nansowanego ze środków
unijnych, którego celem jest wzmocnienie pozytywnego kreowania wizerunku Gminy Łącko. Wspierając
lokalny rynek produktów rolnych i tradycyjnych gmina złożyła wniosek na przebudowę placu targowego
wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Łącko - zapowiada Janusz Klag, Wójt Gminy Łącko.

Turystyka i dziedzictwo 

kulturowe
Wokół nas są góry i lasy, jest wartki Dunajec, a my jesteśmy góralami 

i mamy się czym pochwalić. Nasze  dziedzictwo kulturowe jest bogate 

i kolorowe. Gmina dba o rozwój turystyki i kultury. Stąd też, zagospo-

darowano teren rekreacyjny nad Dunajcem w Łącku oraz kontynuowa-

ne są nadal prace nad oznakowaniem przysiółków w kolejnych miejsco-

wościach. 

      Planowana jest także rewitalizacja ryneczku łąckiego. Niebawem podpi-
sane zostaną dwie umowy na doAnansowanie budowy placu zabaw i rekre-
acji dziecięcej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych w miejscowości
Łącko oraz modernizację boiska sportowego w Maszkowicach. Gmina Łąc-
ko przystąpiła również do partnerskich akcji promujących tereny Beskidu
Wyspowego oraz funkcjonujące tutaj obiekty i bazę noclegowo-turystycz-
ną. Ponadto wspólnie z Powiatem Nowosądeckim złożony został projekt
subregionalny dotyczący budowy i oznakowania ścieżek pieszych i rowero-
wych na naszym terenie.
      W dziedzinie rekultywacji, odnowiono kapliczkę w Zabrzeży oraz Kicz-
ni. Na ten cel pozyskano doAnansowanie w wysokości 70% ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dzięki doAnansowaniu z budżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości
ponad 90% umożliwiło odrestaurowanie mogiły zbiorowej żołnierzy Ar-
mii Krajowej poległych w czasie II wojny światowej na cmentarzu w Łącku.
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