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Wójt Gminy Łącko

 Życzę Państwu, by nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia przyniosły odpoczynek od 

codziennych trosk i problemów, a moc wigilijnego stołu 
dała nadzieję na lepszy czas. Niech Nowy 2021 Rok przyniesie 

szybki powrót Nas Wszystkich do codzienności wolnej od pandemii, 
naznaczonej dobrym zdrowiem i pomyślnością.



     Dobiega końca rok 2020, bardzo odmienny od poprzednich za 
sprawą panującej pandemii. Obawa przed nią, jak i jej skutkami 

naznaczyła bardzo mocno naszą codzienność. Niemniej 
jednak w jej cieniu toczyło się życie wypełnione różnego 
rodzaju aktywnością i działaniami każdego z nas. Podobnie 
wygląda sprawa z działaniami samorządu Gminy Łącko. 
Chcę Państwa prosić o lekturę tego krótkiego opracowania 
będącego w zamyśle kontynuacją dwóch poprzednich 
„Biuletynów”. Jest to podsumowanie najważniejszych działań 

samorządu naszej Gminy podejmowanych w latach 2019 
– 2020.  Był to dobry czas dla Gminy Łącko, obfity w wiele 

inwestycji i pozyskane środki zewnętrzne oraz sprzyjający jej 
rozwojowi. Wspólnym wysiłkiem wielu osób udało się naprawdę dużo 

zrobić. Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy i zrozumienia ze strony większości radnych 
Rady Gminy Łącko. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali te działania składam 
serdeczne podziękowania. Życzę miłej lektury!

Wójt Gminy Łącko
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Gmina Łącko w czołówce pozyskiwania 
środków zewnętrznych
W 2020 roku po raz kolejny Gmina 
Łącko znalazła się na podium wśród 
gmin powiatu nowosądeckiego pod 
względem realizacji projektów fi-
nansowanych ze środków unijnych.

Z końcem listopada br. Serwis Samo-
rządowy PAP, powołując się na dane 
Głównego Urzędu Statystycznego 
opublikował ranking gmin pod wzglę-
dem wartości realizowanych projek-
tów unijnych we wszystkich gminach 
w Polsce.

Miło nam poinformować, że na  
2 477 gmin ujętych w zestawieniu Gmi-

na Łącko uplasowała się na 271 miej-
scu, co w skali powiatu nowosądeckie-
go daje trzecią lokatę.  Dane na koniec 
czerwca 2020 r. wskazują, że w  per-
spektywie finansowej 2014–2020 
łączna wartość projektów unijnych re-
alizowanych w naszej gminie wyniosła  
180 746 024,31 zł.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że 
zestawienie to przedstawia wartość 
środków unijnych, które zostały przy-
znane wszystkim jednostkom i  pod-
miotom działającym na terenie danej 
gminy czy miasta.

Będąc beneficjentem tak dużej 
kwoty środków unijnych Gmina Łąc-
ko miała możliwość prowadzenia aż 
30 różnych projektów, które reali-
zowane były w  latach 2019–2020; 
liczba ta uwzględnia zarówno za-
kończone jak i  niedawno rozpoczę-
te projekty. Pozwalają one na czerpa-
nie środków zewnętrznych na zadania 
z  praktycznie każdej dziedziny życia, 
począwszy od edukacji, sportu i kultu-
ry poprzez ochronę środowiska i bez-
pieczeństwo aż do dużych projektów 
inwestycyjnych.  

Wartość projektów unijnych realizowanych w gminach od początku perspektywy finansowej 
2014–2020 w mln zł (stan na 30.06.2020 r.) 



Nazwa projektu Całkowita wartość 
projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Nowa jakość edukacji przedszkolnej w m. Jazowsko 1 127 853,00 zł

Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko 3 464 691,41 zł

„Szkoły na 6” w Gminie Łącko 4 045 901,61 zł

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko 1 259 578,00 zł

„Razem do celu” 1 554 061,44 zł

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko 482 438,00 zł

Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Łącko oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży 24 800 959,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi Kadcza 17 225 275,65 zł

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łącko 1 248 854,97 zł

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko 1 941 433,90 zł

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (pelet) 917 730,00 zł

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko (ekogroszek) 917 730,00 zł

Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku 25 209 788,90 zł

Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej 932 374,32 zł

Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe 2 099 239,41 zł

Program LIFE- program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014–2020)

Wdrażanie programu ochrony powietrza „Małopolska w zdrowej atmosferze” – Poprawa jakości powietrza  (Ekodoradca) 638 889,47 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zakup wyposażenia dla potrzeb udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Łącko 61 495,00 zł

Budowa Wieży Widokowej na Górze Modyń w miejscowości Wola Kosnowa 731 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Kosnowa i Wola Piskulina 5 130 740,00 zł

Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi DW 968 w miejscowości Zabrzeż 798 545,00 zł

Oznakowanie nazw przysiółków w Gminie Łącko 189 966,40 zł

UMWM – MAŁOPOLSKIE REMIZY 2019–2020

Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu 59 050,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego z częścią wymienną więźby dachowej (OSP Łącko) 45 500,00 zł

UMWM – KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2019–2020

Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie kapliczki przydrożnej w Kiczni 12 054,00 zł

Odbudowa kapliczki przydrożnej w Maszkowicach 12 238,50 zł

Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie dachu kapliczki w Łącku 34 433,85 zł

UMWM – Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży 119 373,42 zł

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kiczni 120 375,12 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Modernizacja 2 boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Obidzy i Szczereżu 992 887,89 zł

Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (wsparcie OSP)

Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miej-
scu popełnienia przestępstwa

100 050,02 zł

BUdŻET 2019–2020

4 Gmina Łącko 2019–2020 

WykAz PRoGRAmÓW I PRoJEkTÓW REALIzoWAnycH z UdzIAŁEm ŚRodkÓW zEWnĘTRznycH W LATAcH 2019-2021
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ŁącznA WARToŚĆ PRoJEkTÓW REALIzoWAnycH W LATAcH 2019–2021 (w zł)

Wydatki Gminy Łącko w latach 2019–2021

Wydatki ogółem (w zł) Wydatki inwestycyjne (w zł)

SUMA
WYDATKI 

nIeInWeSTYcYjne
WYDATKI 

InWesTYcYjne

 (planowane)
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InWEsTycJE W InfRAsTRUkTURzE dRoGoWEJ

Droga gminna Jazowsko – Opijówka

Droga gminna Maszkowice – Na Śliwowiec 

Droga gminna Zarzecze – Wyrobiska – Brzyna

Sieć dróg i  stan ich nawierzchni to wciąż 
przedmiot największej liczby wniosków i zastrzeżeń 
naszych mieszkańców. Gmina Łącko zarządza 
592 drogami gminnymi, których łączna długość 
to 460 km. Tworzą one rozległy i  trudny do 
utrzymania układ komunikacyjny obejmujący 16 
miejscowości. Co roku powstają kolejne kilometry 
nowych nawierzchni na istniejących drogach 
zlokalizowanych zarówno w centrach miejscowości, 
jak i na obrzeżach; powstają również zupełnie nowe 
odcinki. Skutecznie sięgamy po środki zewnętrzne, 
np. z  rezerwy celowej budżetu państwa czy też 
z  Funduszu Dróg Samorządowych. Trzeba jednak 
pamiętać, że w  przypadku większości naszych 
dróg jesteśmy zdani tylko na środki własne, gdyż 
uzyskanie dofinansowania wiąże się z koniecznością 
osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych 
np. w  zakresie szerokości jezdni, a  zarządzane 
przez nas drogi mają zbyt wąski pas drogowy. Coraz 
większym problemem jest też nieuregulowany stan 
własności gruntów zajętych pod drogi bądź też 
brak zgody właścicieli sąsiednich działek na ich 
poszerzenie.

Podkreślić należy, że przy ubieganiu się o środki 
zewnętrzne warunkiem koniecznym jest osiągnięcie 
obowiązujących dla dróg gminnych parametrów 
technicznych, których osiągnięcie warunkuje 
możliwość skutecznego pozyskania środków na 
przebudowę infrastruktury drogowej.  Ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych w  latach 2019– 
2020 zrealizowaliśmy 4 zadania (gminy mogą 
wnioskować o dwa zadania rocznie):

1. Remont drogi gminnej Maszkowice – Śliwowiec 
na odc. dł. 590 mb; wartość inwestycji to kwota 
281 430 zł, w tym dotacja 168 858 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej  Zarzecze – 
Wyrobiska – Brzyna na odc. dł. 938 mb; wartość 
inwestycji to kwota 570 950 zł, w tym dotacja 342 
570 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Czarny Potok – 
Pod Szkołą na odc. 526 mb;  wartość inwestycji to 
kwota 594 815 zł, w tym dotacja 327 838 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Szczereż – Olszanka 
na odc. 600 mb; wartość inwestycji to kwota  
718 969 zł, w tym dotacja 414 045 zł.

W sierpniu bieżącego roku złożyliśmy do Urzędu 
Wojewódzkiego kolejne dwa wnioski na następujące 
zadania:

1. Remont drogi gminnej Łącko – ul. Nadbrzeżna 
na odc. dł. 420 mb; planowana wartość inwestycji 
to kwota 235 222 zł, w tym dotacja 117 611 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Czerniec – Borki 
Byniowa na odc. dł. 641 mb; planowana wartość 
inwestycji to kwota 599 982 zł, w tym dotacja 299 
991 zł.

Ze  wstępnych informacji wynika, że zadania 
znalazły się na liście zadań przedstawionych 
do akceptacji Premierowi RP. Tabele obok 
przedstawiają pozostałe odcinki dróg zrealizowane 
przez Gminę Łącko w latach 2019 i 2020.

drogi gminne



Miejscowość Modernizacja/remont/
odbudowa drogi

Długość 
odcinka 

(mb)

Wartość  
ogółem 

(zł)

Udział 
środków 

zewnętrznych (zł)
Czarny Potok Czarny Potok – Gindelówka 280 85 835 32 463

Czarny Potok Czarny Potok – Jadamwola 750 349 353 264 758

Jazowsko Jazowsko – Płanki 120 33 676 0

Jazowsko Jazowsko – Do Sopaty 60 14 485 0

Jazowsko Jazowsko – Opijówka 250 105 255 52 627

Jazowsko Jazowsko – Przez Równie 500 104 792 83 833

Kadcza Kadcza – Do Golonków 167 84 062 0

Kicznia Kicznia – Wyrobiska 800 181 623 0

Łazy Brzyńskie Łazy Brzyńskie – Gaboń – Łazy  
(Do Pierzchałów)

60 16 900 0

Łazy Brzyńskie Łazy Brzyńskie – Gaboń Łazy 400 93 752 0

Łącko Łącko – Zawodzie 200 58 351 0

Łącko Łącko – Polna Kiczonki 135 38 805 0

Łącko Łącko – Boconiec 255 48 302 0

Łącko Łącko – Czerniec 300 127 493 63 746

Maszkowice Maszkowice – Koło Klimka 40 11 329 0

Maszkowice Maszkowice – Na Śliwowiec 590 281 430 168 858

Maszkowice Do Cebuli (dz. nr 426, 427/1) 65 18 523 0

Obidza Obidza – Na Dziadki 76 48 831 0

Obidza Obidza – Majdan 600 166 232 132 986

Obidza Obidza – Majdan Warzechy 240 54 073 0

Szczereż Szczereż – Do Pogwizda 250 71 781 0

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Za Dziułek 60 17 772 0

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Jaskowiec 50 15 043 0

Zagorzyn Zagorzyn – Zagrody 100 31 346 0

Zagorzyn Zagorzyn – Sośnie – Wola Kosnowa 200 69 951 33 627

Zarzecze Zarzecze – Wyrobiska – Brzyna 938 570 950 342 570

Zarzecze Zarzecze – Pod Podziele 350 88 633 0

Zarzecze Zarzecze – Do Palenic 146 44 053 0

Suma 7 982 2 832 631 1 175 468

dRoGI GmInnE
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Kadcza – Do Golonków Łazy Brzyńskie – Gaboń Zarzecze – Do Palenic

zEsTAWIEnIE modERnIzoWAnycH/REmonToWAnycH dRÓG GmInnycH  
W 2019 RokU



6,1
miliona zł 
całkowita wartość gminnych 

 inwestycji drogowych 
2019–2020
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InWEsTycJE W InfRAsTRUkTURzE dRoGoWEJ

Droga gminna Czarny Potok – Pod Szkołą 

Droga gminna Brzyna – Paryje

Droga gminna Kicznia – Wierchowa Droga

Droga gminna Maszkowice – Centrum

Droga gminna Jazowsko – W Płanki

Obidza – Poboiska Marasió
w

ka



dRoGI GmInnE

Miejscowość Modernizacja/remont/
odbudowa drogi

Długość 
odcinka 

[mb]

Wartość 
 ogółem (zł)

Udział 
środków 

zewnętrznych (zł)
Brzyna Brzyna – Droga przez Wieś 1060 385 276 240 206

Brzyna Udział 300 83 286 40 355

Brzyna Brzyna – Paryje 102 78 286 0

Brzyna Brzyna – Musołówka Groń 180 20 244 0

Czarny Potok Czarny Potok – Bysztek 150 41 643 19 900

Czarny Potok Czarny Potok – Pod Szkołą 526 567 169 327 838

Czarny Potok Czarny Potok – Za Potocze 205 54 642 0

Czerniec Czerniec – Do Wnęka 110 34 915 0

Jazowsko Jazowsko Płanki – Do Ujęcia Wody 250 43 542 0

Jazowsko Jazowsko – W Płanki 155 29 304 0

Kicznia Kicznia – Do Rychca 100 22 213 0

Kicznia Kicznia – Podjarcowa 65 17 509 0

Kicznia Kicznia – Pod Malinie 170 37 763 0

Kicznia Kicznia – Wierchowa Droga 365 84 585 0

Kicznia Kicznia – Wygony Wnęków 305 69 277 0

Łazy Brzyńskie Łazy Brzyńskie – Masiowa 83 28 850 0

Łącko Łącko – Do Organisty 374 75 908 0

Łącko Łącko – Pożogi 385 111 740 0

Łącko Łącko – Pożogi 235 44 603 0

Łącko Łącko – Do Gromali 120 32 147 0

Łącko Łącko – Zawodzie Maszkowskie 120 31 970 0

Maszkowice Maszkowice – Łęg 115 30 638 0

Obidza Obidza – Poboiska Marasiówka 210 34 778 0

Szczereż Szczereż – Na Kulwań 115 30 807 0

Szczereż Szczereż – Olszanka 600 690 075 414 045

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Górki Zagórze – Kicznia 250 36 500 0

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Koło Flików 680 256 246 190 000

Zabrzeż Zabrzeż – Dzieszko 100 27 304 0

Zabrzeż Zabrzeż – Rydze 185 32 147 0

Zabrzeż Zabrzeż – Na Dąbrówkę 150 35 387 0

Zabrzeż Zabrzeż – Do Wójcików 62 9 831 0

Zagorzyn Zagorzyn – Śmietany 105 28 669 0

Zagorzyn Zagorzyn – Boconiec 80 21 284 0

Zagorzyn Zagorzyn – Glinik 140 37 505 0

Zagorzyn Zagorzyn – Koło Steców 200 55 524 27 000

Zagorzyn Zagorzyn – Pod Skalice 265 89 330 0

Suma 8 617 3 310 897 1 259 344

Od 2008 roku gminy i powiaty mają możliwość ubiegania się o środki finansowe z budżetu 
państwa na przebudowę dróg lokalnych. Pierwotnie funkcjonował Narodowy Program Prze-

budowy Dróg Lokalnych, a obecnie jest to Fundusz Dróg Samorządowych. Do 2017 roku 
gminy mogły wnioskować o dofinansowanie jednego zadania rocznie, natomiast od 2018 
roku samorządy mogą ubiegać się o wsparcie dwóch zadań. W latach 2015–2020 złoży-
liśmy w sumie 8 wniosków, które zostały wysoko ocenione i zyskały dofinansowanie. W 
bieżącym roku złożyliśmy kolejne dwa wnioski, które według naszych informacji zostały 
pozytywnie ocenione i mają spore szanse na akceptację przez Pana Premiera.

Świadczy to o tym, że mamy 100% skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych 
na ten cel.

Paweł Dybiec
Zastępca Wójta Gminy
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zEsTAWIEnIE modERnIzoWAnycH/REmonToWAnycH 
dRÓG GmInnycH  W 2020 RokU
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InWEsTycJE W InfRAsTRUkTURzE dRoGoWEJ

Od kilku lat wspieramy modernizację dróg 
powiatowych na terenie naszej gminy. W  2019 
roku ,,dołożyliśmy” 100 tys. zł do remontu odcinka 
drogi powiatowej w  Kiczni. Stopniowo powstają 
też chodniki przy drogach powiatowych. Według 
przyjętej przez Zarząd Powiatu formuły, gmina ma 
przygotować dokumentację projektową z własnych 
środków, uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia 
na budowę oraz dofinansować 50% wartości 
kosztów robót budowlanych. Stopniowo jest to 
realizowane, ale nie można zapominać, że to nie 
jest zadanie gminy, która ma ogromny zakres 
własnych zadań do wykonania. Istotny problem 
wiąże się z  nieuregulowanym stanem własności 
gruntów zajętych pod drogi powiatowe. Gmina 
Łącko zmaga się z  tym samym problemem przy 
drogach gminnych, jednak w tym aspekcie nie może 
wchodzić w kompetencje PZD. Każdy zarządca dróg 
ma tę regulację prowadzić sam.   

W roku 2019 na zlecenie gminy zostały opracowane 
dokumentacje projektowe dla:

•	 budowy chodnika w  ciągu drogi powiatowej 
Łącko – Kicznia na odc. dł. 732 mb. w  m. 
Łącko, wartość planowanych robót  716 351 
zł;

•	 budowy chodnika w  ciągu drogi powiatowej 
Łącko – Czarny Potok – Naszacowice odc. dł. 
774 w m. Łącko, wartość planowanych robót   
1 100 475 zł.

W trakcie opracowania są dokumentacje dla:
•	  budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 

Łącko – Wola Kosnowa na odcinku dł. 435 
w m. Zagorzyn (chodnik lewostronny od ścieżki 
pieszo–rowerowej do mostu) oraz na odc. dł. 
485 mb (od Szkoły Podstawowej w kierunku 
Woli Kosnowej).

Realizacja tych zadań uzależniona jest od wysokości 
środków, które można na ten cel zabezpieczyć 
w budżecie na rok 2021 i 2022, a przede wszystkim 
od terminu w jakim PZD w Nowym Sączu ureguluje 
stan prawny nieruchomości zajętych już pod 
istniejący pas drogowy.

W  dalszej perspektywie jest budowa chodników 
w  m. Kicznia, Obidza (odcinek przy Kościele) 
i Szczereż (odcinek przy Kaplicy).

Mając na uwadze kiepski stan techniczny 
nawierzchni drogi powiatowej Łącko – Wola 
Kosnowa na odcinku ul. Kościelnej i  Ks. J. 
Piaskowego, będziemy wnioskować, aby Zarząd 
Powiatu Nowosądeckiego złożył w 2021 r. wniosek 
do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 
przedmiotowej drogi. Zakres prac obejmowałby:

•	 wymianę nawierzchni jezdni ul. Kościelnej 
i Piaskowego;

•	 przebudowę skrzyżowania  z drogą na Czarny 
Potok k/Kościoła Parafialnego;

•	 remont kanalizacji deszczowej (przesuniecie 
kratek ściekowych w stronę krawężnika);

•	 wykonanie wyniesionego przejścia dla 
pieszych (kościół – szkoła podstawowa) wraz 
z oświetleniem pozostałych przejść.

drogi powiatowe

Chodnik przy DW 969 w Łącku
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Nowo wykonany odcinek chodnika dł. 380 mb (wraz z kanalizacją deszczową) przy drodze powiatowej 
Łącko – Kicznia. Łączna wartość inwestycji 338 093 zł; współfinansowany w 44% przez Powiat 

Nowosądecki i w 56% przez Gminę Łącko.

Na terenie naszej gminy zamon-
towanych jest 1 546 punktów 
świetlnych; wiąże się to z pono-
szeniem przez Gminę dużych kosz-
tów energii elektrycznej. Jeszcze 
pięć lat temu roczny koszt ener-
gii elektrycznej wraz z dzierżawą 
i konserwacją słupów firmy TAU-
RON wynosił 901 407 zł. Podjęcie 
zdecydowanych decyzji w sprawie 
optymalizacji oświetlenia, jak rów-
nież przystąpienie do grupy zaku-
powej wspólnie z Miastem Nowy 
Sącz i częścią gmin powiatu dopro-
wadziło do zmniejszenia tej kwoty 
w bieżącym roku do 644 026 zł. 
Należy tutaj zaznaczyć, że w ciągu 
ostatnich 5 lat przybyło 231 no-
wych punktów świetlnych. 

W przyszłej perspektywie plano-
wane jest wykonanie następują-
cych zadań:
•	 budowa oświetlenia ścież-

ki pieszo-rowerowej Łącko 
– Zagorzyn, 

•	 budowa oświetlenia dro-
gi gminnej Zarzecze 
– Pietruskie,

•	 budowa oświetlenia drogi 
gminnej Zagorzyn – Osiedle 
Byniowa,

•	 budowa oświetlenia dro-
gi gminnej Obidza – Dolny  
Majdan,

•	 budowa oświetlenia dro-
gi gminnej Łazy Brzyńskie 
– Kabatki,

•	 budowa oświetlenia drogi 
powiatowej w Kiczni (Łazy). 

oświetlenie uliczne Ważniejsze zadania zrealizowane w ostatnich 
dwóch latach

Wartość
[zł]

Rok 2019

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wy-
konanie  oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 291883 K Masz-
kowice – Pod Górę wraz z oświetleniem boiska sportowego  
w m. Maszkowice

13 000 

2. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 291735 K w m. Brzyna 7 995 

3. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 291773 K w m. Zarzecze 10 363 

4. Zakup  słupów i opraw oświetlenia w miejscowości Kadcza 15 000 

Rok 2020

1. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 291890K 

w m. Maszkowice

 22 755 

2. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1541K  

w m. Łącko (Kiczonki)

 42 439 

3. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 291820 K 

w miejscowości Kadcza

19 188 

4. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Łącko – nad 

Dunajcem

41 820  

5. Budowa oświetlenia toru rowerowego PUMPTRACK w m. Łącko 14 905  

6. Opracowanie dokumentacji  projektowo kosztorysowej  oświetle-

nia  przejścia dla pieszych w miejscowości Maszkowice

6 765 

7. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oświetle-

nia przejścia dla pieszych  w miejscowości  Czerniec

6 765 

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy Brzyńskie 7 995  

9. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczereż  

os. Pniaki

6 150  

Suma 215 140



Przez teren naszej Gminy przebiegają dwie drogi woje-
wódzkie: 969 Nowy Targ – Stary Sącz oraz 968 Zabrzeż 
– Lubień, stanowiące swego rodzaju ,,kręgosłup komu-
nikacyjny” naszego regionu. To właśnie na tych dro-
gach panuje największe natężenie ruchu pojazdów, co 
wprost wpływa na bezpieczeństwo naszych mieszkań-
ców. Z tego powodu aktywnie włączyliśmy się w ich mo-
dernizację prowadzoną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie. 

Oprócz merytorycznego zaangażowania pracowni-
ków urzędu nasz udział ma również wymiar finanso-
wy w postaci dofinansowania tych inwestycji w kwocie  
296 519 zł. 

 Konsekwentnie budujemy też chodniki przy drogach 
wojewódzkich, finansując je po połowie z  Wojewódz-
twem Małopolskim. Ponadto gmina przygotowuje i fi-
nansuje także dokumentację projektową. Przychylność 
p. Witolda Kozłowskiego – Marszałka Małopolski, bar-
dzo dobra współpraca z ZDW w Krakowie oraz sprawne 
i konsekwentne działania pracowników naszego urzędu 
pozwoliły w ostatnich latach wspólnie wybudować po-
nad 2,5 km chodników. 

Budowa chodnika w ciągu DW 968 w Zabrzeży wraz 
z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem na długości 
1 260 mb; wartość łączna 1 086 889 zł, w tym dotacja 
z UE 446 016 zł, udział ZDW 278 453 zł.

Budowa chodnika w ciągu DW969 w Łącku w stronę 
Czerńca o długości 110 mb. 

Wartość tych robót wyniosła prawie 95 tys. zł, z czego 
połowa to środki Gminy Łącko. 

Budowa chodnika w Maszkowicach wraz z kanaliza-
cją deszczową, zatoką autobusową i oświetlonym przej-
ściem dla pieszych na odcinku dł. 1 300 mb, wartość ro-
bót wyniosła 1 213 716 zł, z czego kwota 606 858 zł to 
środki gminy Łącko.

W roku 2021 będziemy wnioskować do ZDW w Kra-
kowie w  ramach Inicjatyw Samorządowych o  ujęcie 
w planach budowy chodnika wraz z zatoką autobuso-
wą i  oświetlonym przejściem dla pieszych w  centrum  
m. Czerniec.

Dla realizacji tego zadania posiadamy już opracowa-

ną na nasze zlecenie dokumentację projektową oraz 
wszystkie wymagane pozwolenia na budowę.

Wartość planowanych do realizacji robót wynosi  
345 980 zł. W budżecie gminy na rok 2021 została 
zabezpieczona na ten cel kwota 160 383 zł.

Dbamy również o  bezpieczeństwo pieszych sku-
tecznie uczestnicząc w programie „Poprawa bezpie-
czeństwa na przejściach dla pieszych w  ciągu dróg 
wojewódzkich Województwa Małopolskiego”, dzięki 
któremu udało się w bieżącym roku wykonać oświe-
tlenie przejść dla pieszych w ciągu DW 969 w Zabrze-
ży (k. Kościoła) oraz w Łącku (k. Zajezdni). 

Wartość tych prac wyniosła 65 603 zł, z czego kwo-
ta 19 681 zł to udział gminy. 

W roku przyszłym zamierzamy kontynuować udział 
w ww. programie, w związku z czym złożyliśmy wnio-
sek o dofinansowanie na oświetlenie przejścia dla pie-
szych w Jazowsku (na skrzyżowaniu z drogą powiato-
wą) oraz w Łącku (ul. Szczawnicka).

Widzimy jednocześnie konieczność wykonania 
oświetleń przejść dla pieszych w  ciągach dróg po-
wiatowych, jednak realizacja tych inwestycji zależy 
przede wszystkim od inicjatywy zarządcy drogi, czyli 
Starosty Nowosądeckiego.

Ogromnym zadaniem realizowanym na terenie na-
szej gminy jest budowa trasy rowerowej VeloDunajec. 
W 2019 roku oddana do użytku została kładka przez 
Dunajec w m. Czerniec, obecnie trwają prace przy bu-
dowie kładki w m. Zabrzeż – Wietrznice. Obydwa za-
dania były możliwe do realizacji dzięki pozyskaniu 
przez gminę terenów pod budowę tych obiektów.
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drogi wojewódzkie



Przebudowa skrzyżowania DW 969 i DW 968 w Zabrzeży w formie ronda

dRoGI WoJEWÓdzkIE
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Budowa mostu w ciągu DW 969 na rzece 
Kamienica w Zabrzeży

Przebudowa mostu w ciągu DW 969 na potoku 
Borkowskim w Czerńcu

Budowa chodnika przy DW 969 w Maszkowicach

Kładka Zabrzeż – WietrzniceKładka rowerowa w Łącku



Oświata stanowi 
najważniejszy obszar 
działania dla samorzą-
du Gminy Łącko. Jest 
to wybór świadomy 
i  podyktowany prze-
konaniem, że naszym 
obowiązkiem jest two-
rzenie uczniom jak 
najlepszych warun-
ków do nauki i  roz-
woju. Mocno inwe-
stujemy w  edukację 
i wychowanie. 

Poza wydatkami 
związanymi z bieżą-
cym funkcjonowa-
niem szkół, które sta-
nowią dużą część 
środków w budżecie 
gminy, wydatki ponie-
sione na zadania in-
westycyjne związane z 
przebudową szkół, bo-
isk sportowych, placów zabaw oraz innych prac remontowych 
wyniosły w latach 2019–2020 ponad 3 mln złotych, nato-
miast wydatki nieinwestycyjne poniesione na oświatę, finan-
sowane ze środków pozyskanych z  UE i innych źródeł, z któ-
rych realizowane są różnorakie projekty edukacyjne, opiewają 
na kwotę przewyższającą 3 mln zł. 

Do wszystkich szkół zakupiona została duża ilość pomocy 
dydaktycznych i wyposażenia, jak chociażby sprzęt przezna-
czony na potrzeby nauki zdalnej. Łączna ich wartość w 2019 
i 2020 r. to ponad 700 tys. zł. W tym przypadku również się-
gamy po środki zewnętrzne. Trzeba dodać, że bieżące utrzy-
manie naszych szkół i przedszkoli pochłania ogromne kwoty. 
W dwóch ostatnich latach gmina zmuszona była dołożyć po-
nad 12 mln zł z własnych dochodów do tego, co otrzymała 
od państwa na utrzymanie szkół. 

Realizujemy projekty edukacyjne oraz rozbudowujemy 
i modernizujemy bazę szkolną, której część sportowo-rekre-
acyjna ma służyć lokalnym społecznościom, również poza 
godzinami pracy szkół. W  tym przypadku również skutecz-
nie szukamy dodatkowych źródeł finasowania. Dzięki projek-
tom unijnym nasi uczniowie mają szansę bezpłatnego udziału 
w zajęciach wyrównujących i rozwijających, a szkoły zyskują 
nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny. W ubiegłym roku 
zakończyła się realizacja takiego projektu o wartości 3,5 mln. 
Od września br. rozpoczął się kolejny projekt o wartości pra-
wie 4,3 mln zł (środki UE to blisko 4,1 mln zł) i potrwa on do 
połowy 2023 r. 

 
Inwestycje i zadania wykonane w naszych szko-
łach w 2019–2020:

Nowe oblicze zyskuje Szkoła Podstawowa w Szczereżu, na 
terenie której powstało wielofunkcyjne boisko do piłki ręcz-
nej, koszykówki oraz osobne do piłki siatkowej. Teren zo-
stał ogrodzony, a przede wszystkim wykonano odwodnienie 
w formie drenażu i kanalizacji deszczowej. Wartość tych ro-
bót wyniosła blisko 750 tys. zł.

W kolejnych latach planowane jest wykonanie modernizacji 

kotłowni z wymianą kotła oraz wykonanie docieplenia ścian 
zewnętrznych.

Dużą metamorfozę przeszedł obiekt SP w Obidzy. Dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu powsta-
ło zupełnie nowe boisko wraz z bieżnią. Dodatkowo general-
nie przebudowano odwodnienie otoczenia szkoły, jak również 
zmodernizowano kotłownię wraz z wymianą pieca c.o. Upo-
rządkowano też cały system odprowadzania ścieków poprzez 
remont instalacji kanalizacyjnej wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynku. Łączny koszt tych wszystkich robót wraz z dokumen-
tacją, nadzorem oraz robotami dodatkowymi wyniósł ponad 
650 tys. zł, przy dofinansowaniu pozyskanym z Ministerstwa 
Sportu w wysokości ponad 250 tys. zł.

Gmina Łącko regularnie sięga również po środki Urzędu 
Marszałkowskiego w  ramach programu Małopolska Infra-
struktura Rekreacyjno-Sportowa. W ubiegłym roku poddano 
całkowitej modernizacji boisko przy SP w Zabrzeży. Powstał 
tam również nowy plac zabaw. Koszt wszystkich prac wraz 
dokumentacją, zakupem materiałów i urządzeń na ww. plac 
zabaw wyniósł ponad 150 tys. zł, z czego 73 tys. zł stanowiły 
środki wspomnianego programu. 

W  br. z  tego samego programu pozyskaliśmy blisko  

Inwestujemy w edukację i wychowanie
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EdUkAcJA

Plac zabaw przy SP w Jazowsku

Przedszkole w Jazowsku – adaptacja

      Ponad
  6

milionów zł 
Łączna wartość wydatków 
na inwestycje, doposażenie

 i dodatkowe projekty edukacyjne 
w latach 2019–2020 



77 tys. zł na podobne zadanie w  Kiczni. 
Tamtejsze boisko przyszkolne zostało przy 
okazji powiększone, a  biegnąca przy nim 
droga została przeniesiona. Łączna wartość 
ww. prac przy obiekcie SP w Kiczni to prawie 
150 tys. zł.

W  części pomieszczeń byłego gimnazjum 
w  Jazowsku powstało przedszkole przeniesione 
ze starej lokalizacji przy drodze wojewódzkiej. Dzieci 
zyskały znakomite warunki oraz powstał dodatkowy oddział 
przedszkolny utrzymywany przez rok ze środków UE. Wartość 
projektu to blisko 940 tys. zł (w tym środki UE to prawie 800 
tys. zł).

Na działce obok SP w Jazowsku, którą gmina zakupiła w ub. 
roku za blisko 200 tys. zł, urządzone zostało miejsce postojo-
we dla 35 samochodów wraz z drogą dojazdową. Podobnie 
jak na nowym placu zabaw wykonanym przy tej placówce na 
potrzeby przeniesionego tam przedszkola. Wykonano również 
ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz urzą-
dzeniami przeniesionymi z  poprzedniego placu. Większość 
prac wykonano siłami naszego Zakładu Komunalnego. Koszt 
materiałów wyniósł blisko 40 tys. zł. 

 We wrześniu br. uruchomiona została gminna stołówka 
przy SP w Łącku. Są tam przygotowywane ciepłe posiłki dla 

wszystkich naszych uczniów objętych dożywianiem. Istnieje 
również możliwość ich nabycia przez inne osoby po 

niewygórowanej cenie. Obiady rozwożone są do 
wszystkich szkół z naszego terenu. W ramach 

tego zadania zakupiono specjalny samochód 
oraz wykonano prace adaptacyjne pod ką-
tem wydawania posiłków w SP w Zarzeczu 
i Maszkowicach. Celem tego, planowane-
go od kilku lat, zamierzenia była popra-
wa jakości posiłków i ich ujednolicenie we 
wszystkich szkołach. Koszt całego przed-
sięwzięcia to ponad 160 tys. zł, w tym po-

nad 90 tys. zł rządowej dotacji.
Od maja br. w  naszej gminie działa rów-

nież placówka wsparcia dziennego wspomaga-
jąca uczniów ze specjalnymi potrzebami. Jej urucho-

mienie było możliwe dzięki pozyskanym środkom unijnym 
w kwocie ponad 460 tys. zł, przy całkowitej wartości projektu 
prawie 510 tys. zł. Pierwotnie miała ona powstać w Jazowsku, 
ale wobec sprzeciwu części tamtejszego środowiska ostatecz-
nie uruchomiono ją przy SP w Zagorzynie. 

Oprócz ww. działań wykonano wiele ,,drobniejszych” zadań. 
W szkołach w Zarzeczu, Czarnym Potoku i Maszkowicach wy-
konano szereg prac adaptacyjnych. Ich efektem są dodatkowe 
sale lekcyjne, szatnia i pomieszczenia do wydawania ciepłych 
posiłków. Łączna wartość robót zleconych wyniosła ponad  
50 tys. zł, a sporą ich część wykonano siłami Zakładu Komu-
nalnego. Zakład ten od kilku lat w czasie ferii i wakacji wy-
konuje bardzo szeroki zakres prac remontowych i moderniza-
cyjnych w szkołach, a ich Dyrektorzy ponoszą jedynie koszt 
zakupu materiałów.
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Boisko sportowe przy SP w Obidzy

Boisko przy SP w Zabrzeży

Profesjonalna kadra nowo otwartej kuchni 

Boisko Szczereż

Boisko Kicznia



Oczyszczalnia ścieków w Łącku 

Gospodarka wodno-ściekowa
Inwestycje służące ochronie śro-

dowiska to od kilku lat największe 
i  najbardziej kosztowne wyzwanie, 
z  jakim zmaga się Gmina Łącko. Ich 
kilkuletnie wyhamowanie w połącze-
niu z  fatalnym stanem oczyszczalni 
w  Łącku spowodowało, że sytuacja 
naszej gminy w tym zakresie stała się 
trudna. Zbyt łatwo zapomina się, że 
miejscowości wcześniej podłączone 
do łąckiej oczyszczalni były zdane na 
jej ,,łaskę i niełaskę”. Niebezpieczeń-
stwo awarii systemu i  zaprzestania 
oczyszczania dopływających ścieków 
wisiało nad Łąckiem od lat. Bez reali-
zacji tego zadania niemożliwe byłoby 
również podpięcie kolejnych miejsco-
wości czy ich części, czego udało się 
dokonać w ciągu ostatnich kilkunastu 
miesięcy.

Sprawne działania urzędu oraz sku-
teczne pozyskiwanie środków pozwo-
liły nam zdynamizować te inwestycje. 
Gmina Łącko należy do największych 
w Małopolsce biorców środków unij-
nych z  okresu finansowego 2014–
2020 w  zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej. Niestety są to bardzo 
drogie inwestycje i  coraz trudniejsze 
w  realizacji ze względu na rosnące 
trudności z uzgodnieniem przebiegu 
sieci.

Inwestycje realizowa-
ne w latach 2019–2020: 
•	 Oczyszczalnia ście-
ków w Łącku – 16,1 mln zł 
(w tym środki UE 11,1 mln);

•	 Kanalizacja Zabrzeż – 7 mln zł 
(w tym środki UE 4,6 mln zł);

•	 Kanalizacja Wola Kosnowa i Wola 
Piskulina – 5,1 mln zł (w  tym 
środki UE 2 mln zł);

•	 Kanalizacja Maszkowice/Jazow-
sko – 2,1 mln zł, środki MSWiA 
1,8 mln zł;

•	 Kanalizacja Łącko, os. Pożogi – 
koszt 1,3 mln zł, środki UE 0,9 
mln zł;

•	 Przebudowa przepompowni ście-
ków wraz z rurociągiem tłocznym 
Zabrzeż/Czerniec (niewystarczają-
ca przepustowość) – koszt 67 122 
zł oraz szeroki zakres prac ZGK;

•	 Budowa wodociągu w  Maszko-
wicach wraz z  remontem zbior-
nika i  wykonaniem głębinowe-
go ujęcia wody – wartość prac  
661 428 zł, w  tym z MSWiA –  
494 504 zł.

Trwają również prace projektowe 
związane z największa inwestycją kana-
lizacyjno-wodociągową, jaką jest budo-
wa oczyszczalni ścieków w Kadczy wraz 
z  budową sieci kanalizacji sanitarnej 
o łącznej dł. 15,2 km. Zakres inwestycji 
obejmuje również budowę ujęcia wody, 
zbiornika, hydroforni i 13,5 km sieci wo-
dociągowej. Wartość całego zadania to 
16 805 171 zł, przy pozyskanym dofi-
nansowaniu UE w kwocie 11 546 825 zł. 

Projektowane jest również połączenie 
sieci wodociągowej w  Kadczy z  siecią 
będącą w administracji Sądeckich Wo-
dociągów jako element dywersyfikacji 
zaopatrzenia w wodę.

Gospodarka odpadami
W bieżącym roku do użytkowania zo-

stał oddany Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych w Łącku. 
Wartość zrealizowanego projektu wynio-
sła 1 248 854 zł, z  czego 1 061 430 
zł to środki pozyskane z UE. W ramach 
tego projektu oprócz robót budowla-
nych zakupiono sporo sprzętu i wyposa-
żenia za łączną kwotę bliską 400 tys. zł. 
Są to między innymi: ciągnik New Hol-
land, wywrotnica zasypowa, zamiatarka, 
najazdowa waga samochodowa i rębak.

W 2021 r. planowane jest wykonanie 
robót budowlanych związanych z budo-
wą Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych w  Jazowsku tuż 
przy oczyszczalni. Na to zadanie gmina 
również pozyskała dofinansowanie unij-
ne w kwocie 1 650 218 zł, a wartość 
całego projektu wyniesie 1 941 433 zł. 
Dzięki realizacji tego projektu możliwe 
będzie dokonanie kolejnych zakupów, 
jakimi będą samochód z  HDS, ciągnik 
oraz sporo innego sprzętu.

Ochrona powietrza 
Do połowy 2020 r. trwała realizacja 

dwóch projektów unijnych pn. „Popra-
wa jakości powietrza poprzez wymianę 
źródeł ciepła w gospodarstwach domo-
wych na terenie Gminy Łącko”. Osoby 

Podpisanie umowy na budowę oczyszczalni 
ścieków w Kadczy
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ocHRonA ŚRodoWIskA

W trosce o ochronę środowiska

      Ponad
  49

milionów zł 
Łączna wartość inwestycji 

wodno-ściekowych zrealizowanych 
w latach 2019–2020



Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łącku

zakwalifikowane w ramach naboru 
otrzymały dofinansowanie kosztów 
wymiany starych pieców na nowe, 
ekologiczne kotły V klasy (na pellet 
lub ekogroszek). W sumie udało się 
wymienić 161 szt. starych kotłów 
c.o., a wartość unijnego dofinanso-
wania wyniosła łącznie 1,9 mln zł.

Gmina Łącko zawarła porozumie-
nie z  Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska w Krakowie 
realizującym rządowy program 
Czyste Powietrze. Celem tego po-
rozumienia jest przybliżenie na-
szym mieszkańcom możliwości 
skorzystania ze środków tego pro-
gramu, który wedle założeń rzą-
du ma ograniczyć emisję pyłów 
i  innych zanieczyszczeń wpro-
wadzanych do atmosfery przez 
domy jednorodzinne. Pracowni-
cy urzędu gminy w  ramach do-
datkowych obowiązków udzielają 
porad i przeprowadzają wstępną 
weryfikację złożonych wniosków. 

Oprócz wyżej wymienionych 
projektów ukierunkowanych na 
poprawę jakości powietrza duże 
znaczenie ma prowadzona w  na-
szym regionie budowa gazociągu, 
za czym władze Gminy Łącko bar-
dzo mocno lobbowały w ostatnich 
latach. Realizująca to zadanie Pol-
ska Spółka Gazownicza wykonuje 
odcinek gazociągu w Zabrzeży. Ko-
lejny etap przewiduje m. in. budo-
wę sieci rozdzielczych średniego ci-
śnienia w miejscowościach Czerniec 

i Łącko (do granicy z Maszkowica-
mi). Obecnie procedowane są nie-
zbędne pozwolenia związane z do-
kumentacją projektową tej sieci, 
a  roboty budowlane mają być re-
alizowane w 2021 r. Trwają stara-
nia władz gminy o dalszą rozbudo-
wę sieci gazowej na naszym terenie. 
Staje się to niestety coraz trudniej-

sze ze względu na narastające 
problemy z  brakiem zgód wła-
ścicieli gruntów, które napotyka 
Spółka Gazownicza. 

Poza działaniami inwestycyjny-
mi prowadzimy również szeroką 
akcję edukacyjną zwłaszcza wśród 
naszych pociech. W  czasie nor-
malnego funkcjonowania szkół 
odbywa się w  nich szereg kon-
kursów ekologicznych. Zakład Ko-
munalny realizował w  ubiegłym 
roku projekt Funduszu Ochrony 
Środowiska o  wartości prawie  
40 tys. zł, w ramach którego po-
wstała m. in. ścieżka edukacyjna 
w Jazowsku. Przekazano również 
oczyszczacze powietrza do sied-
miu przedszkoli znajdujących się 

na terenie naszej Gminy. Dodatko-
wo zakupiony został system monito-
rowania jakości powietrza w naszej 
Gminie. Wyświetlacz wskazujący 
stan powietrza w  danym momen-
cie jest umiejscowiony na budynku 
Urzędu Gminy i ma nam wszystkim 
uświadamiać, że problem jakości 
powietrza dotyczy również naszego 
regionu.

Przepompownia ścieków w Jazowsku

Ujęcie wody w Maszkowicach
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Budowa wodociągu w Maszkowicach

1,2
miliona zł 

kosztował Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Łącku



Gmina Łącko kontynuuje działania związane 
z rozbudową infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 
Ich celem jest zarówno ożywienie ruchu turystycznego, 
jak też tworzenie naszym mieszkańcom warunków 
do aktywnego wypoczynku. Powstałe w  ostatnich 
latach ścieżki pieszo-rowerowe cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem naszych mieszkańców i  coraz 
liczniejszych przyjezdnych. Również w tych działaniach 
sięgamy po środki zewnętrzne.

Na terenie naszej gminy realizowana jest budowa 
trasy Velo Dunajec przy aktywnym współudziale gminy, 
również w  wymiarze finansowym. W  ramach tego 
zadania powstała kładka pieszo-rowerowa w  Łącku, 
a w Zabrzeży/Wietrznicach trwają prace przy budowie 
podobnego obiektu. W Jazowsku na gminnym gruncie 
powstało natomiast Miejsce Obsługi Rowerzystów 
(MOR). 

Poniższe inwestycje i zadania wykonane w ostatnich 
dwóch latach zostały zrealizowane z  wykorzystaniem 
środków zewnętrznych oraz w  dużej mierze siłami 
własnymi gminnych jednostek. 

  
•	 Rozbudowano Strefę Parku Rekreacji 

i Wypoczynku w Łącku nad Dunajcem: Pumptrack, 
Street Workout, boisko do piłki nożnej oraz 
siatkówki plażowej, plac zabaw, strefę biwakową;

•	 Otwarto Strefę Aktywności przy OSP w Czarnym 

Potoku (koszt 70 tys. zł, dofinansowanie 30 tys. 
zł);

•	 Otwarto dwa punkty wypożyczalni rowerów 
w  Łącku przy Hali Sportowej oraz Jazowsku 
przy Orliku (wartość zadania to ponad 53 tys. zł, 
dofinasowanie – ponad 34 tys. zł);

•	 Odnowiono oznakowanie przysiółków na terenie 
całej gminy (wartość zadania to 109 tys. zł, w tym 
dofinansowanie – 70 tys. zł.

 W trakcie realizacji są następujące zadania:
•	 Budowa wieży widokowej na Górze Modyń 

(wartość zadania 731 tys. zł., w  tym środki 
z LGD Brama Beskidu – 235 tys. zł, udział gminy 
Kamienica i Łukowica – 120 tys. zł; 

•	 Budowa placu zabaw przy boisku sportowym 
w Zabrzeży.

Plany na przyszłość.
•	 Budowa placu zabaw przy budynku 

wielofunkcyjnym w Jazowsku. 
•	 Budowa placu zabaw „Pod Górą” w  Kadczy.
•	 Budowa placu zabaw (strefa wspinaczki) na 

terenach rekreacyjnych nad Dunajcem w Łącku.
•	 Budowa skateparku na terenach rekreacyjnych 

nad Dunajcem w Łącku.
•	 Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej Czerniec 

– Zabrzeż.

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Park Nad Dunajcem w Łącku

TURysTykA I REkREAcJA
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Prace przy budowie wieży widokowej na Modyni
Podpisanie umowy na budowę wieży widokowej 

na Górze Modyń

Pumptrack

Odnowione kapliczki w Łącku i KiczniTeren rekreacyjny w Zabrzeży
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Budynek OSP w Łącku – remont dachu

Straże pożarne pełnią w  naszej społeczności 
wiele funkcji. Najważniejszą jest zapewnienie 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Nie ma innej 
struktury, której członkowie z takim poświęceniem, 
skutecznością i oddaniem są gotowi nieść wszelaką 
pomoc. Doceniając tę rolę OSP jako samorząd staramy 
się wspierać druhów na miarę naszych możliwości. 
Od kilku lat jednostki otrzymują dopłaty do kosztów 
prądu i  opału. Rozumiejąc znaczenie OSP, staramy 
się poprawiać warunki, w jakich społecznie działają 
nasi druhowie. Korzystamy z dostępnych programów 
i  źródeł finansowania. Co roku jedna z  jednostek 
modernizuje swoją remizę w  oparciu o  środki 
gminy i  marszałkowskiego programu ,,Małopolskie 
Remizy”. 

 W  2019 r. swoje oblicze odmieniła remiza OSP 
w Zarzeczu, gdzie wykonano duży zakres prac. Było to 
możliwe dzięki zaangażowaniu tamtejszych druhów, 
środkom Gminy Łącko oraz dotacji pozyskanej 
w ramach programu ,,Małopolskie Remizy” w kwocie 
ponad 24 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 
wówczas 59 000 zł.

Łączna wartość środków gminy wraz 
z  dotacjami, które zostały wydatkowane w  2019 
r. na funkcjonowanie wszystkich 12 jednostek OSP 
z  naszego terenu, zarówno na funkcjonowanie 
bieżące, zapewnienie gotowości bojowej, sprzęt, 
samochody czy przebudowę strażnic, wyniosła  
738 221 zł, z  czego kwota blisko 175 tys. zł to 
dotacje pozyskane przez gminę. Natomiast poziom 
wydatków planowanych do poniesienia w 2020 r. to 
620 978 zł.

Równocześnie jednostki OSP otrzymały dodatkowe 
wsparcie finansowe w  kwocie prawie 260 tys. zł 
z  Funduszu Ochrony Środowiska. OSP aplikując o  te 
środki, korzystały z pomocy pracowników urzędu przy 
sporządzaniu składanych wniosków.

W  br. program „Małopolskie Remizy” został mocno 
ograniczony z racji panującej pandemii. Ostatecznie OSP 
Łącko otrzymało kwotę 14 tys. zł na wymianę pokrycia 
dachu remizy. Dotacja gminy w wysokości 20 tys. zł oraz 
środki własne jednostki w połączeniu z zaangażowaniem 
druhów pozwoliły wykonać spory zakres prac przy 
obiekcie, który od lat służy nie tylko OSP Łącko, ale także 
całej społeczności.

Dużą wagę przywiązujemy także do wyposażenia 
jednostek w  sprzęt i  środki ochrony osobistej. Mając 
to na uwadze zadbaliśmy, by wszystkie jednostki były 
wyposażone np. w aparaty chroniące drogi oddechowe. 
W  ostatnich latach skutecznie sięgamy po zewnętrzne 
wsparcie również na ten cel. W ciągu ostatnich dwóch 
lat nasze 12 OSP otrzymało sprzęt dofinansowany kwotą 
ponad 220 tys. zł.  z Ministerstwa Sprawiedliwości Istotna 
jest również pomoc Urzędu Marszałkowskiego. Łączna 
wartość sprzętu i  wyposażenia przekazanego naszym 
jednostkom w ciągu dwóch ostatnich lat to około 300 
tys. zł.

Osobnym zagadnieniem jest stopniowa wymiana 
samochodów bojowych. Obowiązuje tu ,,kolejka” 
ustalona przez Zarząd Gminny. Jednostka, która w danym 
roku wymienia samochód wie, że może liczyć na 100 tys. 
zł gminnej dotacji, a  o  resztę środków stara się sama 
w zależności od możliwości. W ubiegłym roku samochód 
zakupiła OSP Łącko, a w bieżącym – OSP Jazowsko.  

Poprawa warunków funkcjonowania osP
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BEzPIEczEŃsTWo

      Ponad
  1,3

miliona zł 
Łączna kwota wydatków poniesionych 

na funkcjonowanie, doposażenie 
i poprawę bazy 12 OSP 

z terenu gminy 
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Przekazanie promes w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2019” 

Wóz bojowy OSP ŁąckoOSP Zarzecze – Remiza

Przekazanie sprzętu OSP – 2019 r.

Wóz bojowy OSP Jazowsko



dawna ścieżka „Poza ogrody”
zamieni się w piękną ulicę

Rozwijamy zakład Gospodarki komunalnej

Nowy ciągnik marki New Holland zakupiony wraz z osprzętem w ramach budowy PSZOK w Łącku

Jednostka ta realizuje ogrom zadań, za które 
odpowiedzialna jest Gmina. ZGK jest również wy-
korzystywany do różnego rodzaju prac, o  czym 
wcześniej było już wspominane w  niniejszym 
biuletynie. Staramy się systematycznie moder-
nizować i  inwestować w  Zakład Komunalny, by 
podnosić standard usług świadczonych na rzecz 
naszych mieszkańców.

Zakład Gospodarki Komunalnej w  Łącku wła-
snymi siłami dokonał remontu zakupionego sa-
mochodu ciężarowego Man 17.192 wywrotka 4x4 
z HDS, który będzie służył również do zimowego 
utrzymania dróg w naszej gminie. Koszt zakupio-
nego samochodu wraz z niezbędnym osprzętem, 
w tym czołownicą, pługiem i piaskarką wyniósł 
prawie 65 tys. zł.

W 2019 r. zakupiono również używany ciągnik 
Dutz Fahr o mocy 100 KM, wyposażony w TUZ 
oraz przedni wałek odbioru mocy, umożliwiają-
cy podpięcie np. kosiarki lub zamiatarki z przodu 
ciągnika. Cena tego pojazdu wyniosła 84,6 tys. 
zł. Dodatkowo zakupiono również pług i piaskar-
kę samozaładowczą za kwotę blisko 19 tys. zł. 

W roku 2020 flota Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej powiększyła się także o samochód marki 

VW T5 4x4, który jest wykorzystywany na dziale 
wodociągu. Koszt zakupu to 34,5 tys. zł.

Pod koniec listopada br. został zakupiony po-
ręczny samochód marki Citroen za kwotę prawie 
10 tys. zł. Zastąpił on wysłużonego Peugeota 
Partnera.

Z roku na rok zwiększa się zakres zadań, które 
realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łąc-
ku. Rosną również oczekiwania mieszkańców co 
do jakości np. letniego czy też zimowego utrzyma-
nia gminnych dróg, co nie jest łatwe przy tak roz-
ległej ich sieci. Bardzo wymierne efekty przynosi 
stosowana od kilku lat zasada, że zdecydowaną 
większość mniejszych remontów i zadań w mie-
niu gminnym wykonuje właśnie ta jednostka. 

W ramach budowy PSZOK w Łącku został za-
kupiony nowy ciągnik marki New Holland wraz 
z osprzętem. Koszt nabycia ciągnika wyniósł bli-
sko 232,5 tys. zł. 

W  ramach tego projektu zakupiono rów-
nież rębak do gałęzi, belownicę do zmniej-
szania objętości odpadów z  tworzyw sztucz-
nych i  makulatury, wywrotnicę do pojemników  
1 100 l oraz wózek elektryczny do transportu 
odpadów. 
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GosPodARkA komUnALnA

      Ponad
  500

tysięcy zł 
wartość zakupionego sprzętu 

i wyposażenia ZGK 
w latach 2019–2020  



Rębak do gałęzi zakupiony w ramach projektu 
budowy PSZOK w Łącku

Zakupiony samochód ciężarowy MAN

Zakupiony pług odśnieżny do zimowego 
utrzymania dróg

Niedawno zakupiony samochód Citroen

Zakupiony ciągnik marki Deutz-Fahr

Gmina Łącko 2019–2020 23



Gminny Dzień 
Edukacji Narodowej

Klub SENIOR+

nie tylko inwestycje

Potycki Góralsko-Lachowskie z udziałem Pani Premier Beaty Szydło. Zdj. UMWM, fot. J. Augustyn

Rola samorządu nie sprowadza 
się jedynie do inwestycji, remontów 
itd. Nie mniej istotne są działania, 
które można by nazwać w  uogól-
nieniu prospołecznymi. Nabierają 
one szczególnego znaczenia wobec 
zmian społecznych i  cywilizacyj-
nych, jakie zachodzą na naszych 
oczach. Jednym z największych wy-
zwań dla samorządów w przyszłości 
będzie polityka senioralna. Jeśli dzi-
siaj ma to charakter tworzenia ofer-
ty aktywnego spędzenia czasu dla 
seniorów, to w niedalekiej przyszło-
ści gminy powinny przygotować się 
do zapewnienia miejsc opieki tym 
seniorom, którzy zostają sami i  są 
niezdolni do samodzielności z  racji 
wieku i  stanu zdrowia. Już dzisiaj 
Gmina Łącko dopłaca blisko 1 mln 
zł rocznie do pobytu naszych miesz-

kańców w DPS.
Klub Senior + prowadzony przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej dzia-
ła w  Łącku od 2019 r. (na zdjęciu 
obok – jego otwarcie z  udziałem 
Pani Premier B. Szydło). Dysponu-
je 50 miejscami, a  jego celem jest 
szeroko rozumiana aktywizacja se-
niorów. Całość zadania kosztowała 
ponad 150 tys. zł, a na jego urucho-
mienie uzyskaliśmy rządową dotację 
w wysokości 60 tys. zł. Klub Senior 
+ jest czynny w  poniedziałki, śro-
dy i czwartki w godzinach od 1000 

do 1400. 
Aktywna działalność Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej ma wy-
miar wielopłaszczyznowy i nie ogra-
nicza się wyłącznie do realizacji 
swoich zadań wynikających z  prze-
pisów. Realizuje on również szereg 

działań dodatkowych, jak chociażby 
wspomniany wyżej Klub Seniora. 

Potężnym zadaniem realizowanym 
przez OPS jest tzw. Pomoc Żywno-
ściowa dla najbardziej potrzebująch, 
realizowana we współpracy z kilko-
ma instytucjami, m. in. z  Bankiem 
Żywności, Caritas i Wojskami Obro-
ny Terytorialnej. W  ciągu dwóch 
ostatnich lat najbardziej potrzebu-
jący z  naszego terenu spełniają-
cy odpowiednie kryteria otrzymali 
w  sumie około 170 ton artykułów 
żywnościowych. 

OPS realizuje również kilkulet-
ni projekt unijny ,,Razem do celu” 
o wartości 1,6 mln zł (w tym środ-
ki UE w kwocie prawie 1,4 mln zł). 
Stanowi on wsparcie o  charakterze 
społecznym i  zawodowym dla 60 
osób z  terenu Gminy Łącko zagro-
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WIAdomoŚcI z URzĘdU GmIny

Remiza OSP KiczniaGminny Dzień StrażakaGminny Dzień 
Edukacji Narodowej

Zawody tenisa stołowego 
na hali w Łącku

Klub SENIOR+

Piknik Rodzinny nad Dunajcem Pomoc żywnościowa

Kongres Kół 
Gospodyń Wiejskich

Msza na Modyni 
w ramach akcji Odkryj Beski 

Wyspowy

żonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Część z tych osób znaj-
duje zatrudnienie, co jest głównym 
celem projektu.

Od 2019 roku w  strukturze OPS 
w Łącku działa Punkt konsultacyjny 
dla osób i rodzin w kryzysie. Oferu-
je on cieszącą się ogromnym wzię-
ciem, bezpłatną pomoc w  postaci 
kompleksowego wsparcia udzielane-
go przez specjalistów: pracowników 
socjalnych, radcę prawnego, psycho-
loga i psychoterapeutę.

Na przestrzeni ostatnich lat doko-
nały się również ogromne zmiany 
w sferze charakterystyki zawodowej 
mieszkańców naszego regionu. Tra-
dycyjnie rozumiana wieś z  jej do-
minującym charakterem rolniczym 
odchodzi w przeszłość i proces ten 
wciąż się pogłębia. Niewielka część 

społeczności naszej 
gminy pozostaje na-
dal związana z  sze-
roko rozumianym 
rolnictwem/sadow-
nictwem. Pozosta-
ła część na wsi tyl-
ko mieszka. Taki stan 
rzeczy ma swoje da-
leko idące następstwa, 
jeśli chodzi o  oczekiwa-
nia wobec otoczenia, w któ-
rym mieszkamy. Jako samorząd 
od kilku lat staramy się wychodzić 
naprzeciw tym zmianom, chociaż nie 
jest to łatwe. Na miarę posiadanych 
możliwości tworzymy ofertę aktyw-
nego spędzenia wolnego czasu ,,bli-
sko domu” i będziemy ją nadal roz-
wijać. Poszerzamy również liczbę 
i  charakter wydarzeń oraz imprez 

kierowanych do 
jak najszersze-
go grona od-
biorców. Część 
tych wydarzeń 
staje się przy 
okazji dosko-

nałą okazją do 
promocji naszej 

gminy. Oczywi-
ście czas pandemii, 

która położyła się 
cieniem na całym 2020 

roku spowodował przekreślenie 
wielu tego typu zamierzeń plano-
wanych w tym roku. Tak więc poni-
żej garść wspomnień, w  większości 
z  2019 roku, ale z  mocnym nasta-
wieniem na kontynuację i poszerza-
nie tych wydarzeń, o ile pozwoli na 
to nasze wspólne bezpieczeństwo.

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora
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Zachowanie świadomości i  tożsamości naszego 
regionu jest bardzo istotnym zadaniem samorządu 
i  zarazem nakłada na nas wszystkich wielką 
odpowiedzialność. Nabiera to jeszcze większego 
znaczenia wobec różnorakich przemian jakie w coraz 
szybszym tempie dokują się w  społeczeństwie. 
Naszym wspólnym wyzwaniem staje się uchwycenie 
tego, co ucieka bezpowrotnie wraz ze starszym 
pokoleniem, a co za tym idzie – ochrona tego przed 
,,naleciałościami”. Są one często w  dobrej wierze 
,,importowane” do nas, a  z  łąckim regionem mają 
niewiele wspólnego. Autentyczność tego, czym tak się 
szczycimy – kultury i obyczajów łąckiej ziemi – będzie 
w dużej mierze uzależniona od tego, jak i w jakim 
kształcie przekażemy to dziedzictwo następnemu 
pokoleniu. W sporej mierze właśnie ta argumentacja 
doprowadziła do podjęcia decyzji o  budowie 
Centrum Kultury i  Edukacji Muzycznej. Wspólnie 
z  większością radnych Rady Gminy uznaliśmy, że 
mając po raz pierwszy realnie pozyskane środki na 
budowę tego, o  czym mówiło się w  Łącku od lat, 

trzeba wreszcie podjąć to niełatwe wyzwanie. Czas 
najwyższy, by zarówno Ci, którzy swoim talentem 
podtrzymują, pielęgnują i  rozwijają naszą kulturę, 
jak też i Ci, którzy są jej odbiorcami mieli wreszcie 
godne ku temu warunki. 

Obecny rok, tak specyficzny z  racji panującej 
epidemii wyeliminował praktycznie wszystkie 
wydarzenia, które cieszyły się rosnącym 
zainteresowaniem naszych mieszkańców. Zarówno 
wydarzenia odbywające się od lat, jak też i te nowe, 
np. Dzień Działacza Kultury czy Wieczór Patriotyczny 
nie miały szansy się odbyć. Podobnie ma się sprawa 
z zaplanowanym kolejnym Koncertem Noworocznym. 

Działający aktywnie Gminny Ośrodek Kultury 
przeniósł do cyberprzestrzeni sporą część swojej 
aktywności. Wszyscy mamy nadzieję na rychły 
powrót do normalności i  na to, że nadchodzący 
rok okaże się łaskawszym od kończącego się 2020 
roku, co pozwoli na organizację wielu wydarzeń 
kulturalnych, na które tak czekają Mieszkańcy Gminy 
Łącko i nie tylko. 

działalność kulturalna

Orszak Trzech Króli
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Gminny Dzień Kobiet

Koncert kolęd

Kino letnie

Dzień Działacza Kultury

Koncert Noworoczny 2020�
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co przyniesie nam rok 2021 oraz lata kolejne? 

Wizualizacja - sala gimnastyczna przy SP 
w Maszkowicach

BUdŻET nA Rok 2021

Budżet gminy Łącko na rok 2021 jest rekordowym budżetem w historii 
gminy i  wynosi on 125 436 959 zł. Wartość inwestycji zaplanowanych 
na 2021 rok to blisko 31 mln zł. Jest to możliwe dzięki skutecznie 
pozyskiwanym środkom zewnętrznym. Największe z inwestycji to budowa 
Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku oraz budowa oczyszczalni 
ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w Kadczy. 

 Pozostałe inwestycje przewidziane do realizacji w przyszłej perspektywie: 
•	budowa	sali	gimnastycznej	wraz	z rozbudową	szkoły	w Maszkowicach;
•	budowa	ujęcia	wody	wraz	ze	stacją	uzdatniania	w Kadczy;
•	budowa	wieży	widokowej	na	Modyni;
•	budowa	skateparku;	
•	budowa	Punktu	Selektywnego	Zbierania	Odpadów	Komunalnych	w Jazowsku;
•	budowa	boiska	wielofunkcyjnego	przy	Szkole	Podstawowej	w Jazowsku;
•	place	zabaw	w Zabrzeży,	Jazowsku,	Kadczy,	Zarzeczu	i Woli	Kosnowej;
•	modernizacja	starej	części	budynku	SP	w Jazowsku;

•	budowa	rurociągu	tłocznego	wraz	z rozbudową	zbiornika	w Łącku;
•	rozbudowa	wodociągu	i sieci	kanalizacji	sanitarnej,	rejon	Podgrabia	w Łącku;	
•	wymiana	starej	sieci	wodociągowej	w drodze	w Czerńcu;	
•	remont	budynku	Remizy	OSP	w Czerńcu;
•	utworzenie	gminnego	schroniska	dla	zwierząt;	
•	wytyczenie	i oznakowanie	kolejnych	tras	rowerowych	Łącko	

– Zabrzeż, Maszkowice – Jazowsko.

Oprócz realizacji tych zadań musimy intensywnie przygotowywać 
się do nowej perspektywy finansowej UE. Kluczowe znaczenie ma 
posiadanie nie tylko pomysłów, ale też gotowych dokumentacji 
projektowych, gdyż w  momencie ogłaszania naborów trzeba 
mieć je ,,w szufladzie”. Kolejny okres finansowy UE nie przewiduje 
finansowania zadań w  trybie ,,zaprojektuj i  buduj”, jak miało 
to miejsce dotychczas, co oznacza konieczność zabezpieczenia 
znacznych środków finansowych na opracowanie niezbędnych 
dokumentacji technicznych.
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Budowa centrum kultury i Edukacji muzycznej w Łącku

Podpisanie umowy na budowę Centrum Kultury 
i Edukacji Muzycznej w Łącku

Plac budowy Centrum Kultury i Edukacji 
Muzycznej w Łącku

Proces przygotowania inwestycji jest procesem długotrwałym i czasochłonnym, niektórzy 
nawet mówią że jest to „droga przez mękę”. Zależy to w głównej mierze od kilku czynni-

ków t.j. właściwości funkcjonalno-użytkowych, koncepcji projektowej, możliwości eko-
nomicznych, projektanta i projektu budowlanego (w przypadku inwestycji liniowych  
– otrzymania zgód od właścicieli nieruchomości) oraz uzyskania pozwolenia na budo-
wę. Sama realizacja zadania inwestycyjnego uzależniona jest od możliwości pozyska-
nia środków finansowych na ten cel, czyli sporządzenia wniosku o dofinansowanie, 
który może uzyskać wysoką ocenę. Kolejnym etapem jest wybór dobrego wykonaw-

cy robót, co nie jest rzeczą łatwą, mając na uwadze kryterium najniższej ceny. Jeżeli 
wszystkie te czynniki będą należycie wykonane, to sama realizacja inwestycji to czysta 

przyjemność. Przedstawiony w niniejszym biuletynie zakres zakończonych i realizowanych 
inwestycji możliwy jest dzięki konstruktywnej i ciężkiej pracy zespołu osób, którym mam moż-

liwość kierować. 
Paweł Dybiec

Zastępca Wójta Gminy

Budynek ten, będzie się mieścił tuż obok Hali 
Widowiskowo-Sportowej, co dzięki sąsiedztwu 
usytuowanego Amfiteatru na Górze Jeżowa będzie 
tworzyć swoistego rodzaju kompleks obiektów 
tworzących zwartą i  uporządkowaną ofertę o  bardzo 
szerokim potencjale. Taki też był od początku zamysł 
obecnych władz samorządowych Gminy Łącko. 

Docelowo w CKiEM swą siedzibę będzie miał Gminny Ośro-
dek Kultury, skupiając w jednycałą sferę kultury m miejscu. 
Ponadto będą się tam znajdowały: sale prób orkiestry i ze-
społów regionalnych, izba regionalna, sala ekspozycyjna po-
święcona znaleziskom na Górze Zyndrama w Maszkowicach, 
biblioteka, świetlica środowiskowa oraz sale do dyspozycji na-
szych seniorów. Dodatkowo do nowego budynku Centrum 
zostanie przeniesiona Szkoła Muzyczna I  stopnia w Łącku, 
a w razie potrzeb i zainteresowania środowiska, będzie tak-
że możliwość poczynienia starań o otwarcie szkoły muzycznej 
II stopnia. 

Poniżej przedstawiamy kilka danych ogólnych i powierzch-
niowych dotyczących budynku Centrum Kultury i  Edukacji 
Muzycznej w Łącku:
•	powierzchnia	zabudowy:	1	818	m2;
•	powierzchnia	całkowita	budynku:	3	517	m2;
•	powierzchnia	użytkowa	budynku:	2	674	m2;
•	kubatura:	20	402	m3;
•	wysokość	budynku:	14	m;
•	ilość	miejsc	parkingowych:	43.

W budynku zastosowano strefowanie funkcji w celu wyod-
rębnienia i  oddzielenia wyszczególnionych części: pomiesz-
czeń domu kultury, pomieszczeń szkoły muzycznej, pomiesz-
czeń technicznych oraz części wspólnych, reprezentacyjnych. 
Projektowany budynek będzie posiadał 3 kondygnacje nad-
ziemne oraz 1 kondygnację podziemną. Na kondygnacji pod-
ziemnej zlokalizowano pomieszczenia zaplecza technicznego 
dla sali widowiskowej, pomieszczenia gospodarczo-magazy-
nowe oraz pomieszczenia techniczne. Na kondygnacji nad-
ziemnej w poziomie parteru zlokalizowano hall wraz ze sta-
nowiskiem informacji, kasą oraz szatnią, salę wielofunkcyjną 
z garderobami, kawiarnię, salę wystawienniczą, salę warsz-
tatowo-szkoleniową. Na pierwszym piętrze zlokalizowano 
pomieszczenia domu kultury, powierzchnie administracyjne, 
salę ćwiczeń pozalekcyjnych, salę i studio nagrań. Na kondy-
gnacji 3. znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla szkoły 
muzycznej. 

Łączna wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskie-
go wynosi 25 170 048 zł. Ze względu na ograniczenia budże-
towe realizację robót podzielono na etapy w zależności od 
poszczególnych branż; wykonawcą stanu surowego otwarte-
go jest Firma Budowlana „GURGUL” Piotr Gurgul z Limano-
wej, a wartość robót wynikająca z umowy to 7 197 015 zł. Na 
obecną chwilę na realizację zadania gmina pozyskała kwotę  
5 990 880 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (UE) i  
2 445 196 zł ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych – 
I  rozdanie. W kolejnym naborze w ramach tego programu 
wnioskujemy o kwotę 8 mln zł. 
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obwodnica Łącka w planach marszałka małopolski

PLAny I zAmIERzEnIA

W ubiegłym roku z  inicjatywy Pana Witolda Ko-
złowskiego – Marszałka Województwa Małopolskie-
go zostało zlecone opracowanie dokumentu pt. ,,Stu-
dium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowe rozwoju 
układu komunikacyjnego w  obszarze Pienin”. Jego 
celem było wskazanie inwestycji i  działań, których 
realizacja w  najbliższych latach jest niezbędna dla 
sprawniejszego, a  przede wszystkim bezpieczniej-
szego funkcjonowania ruchu pieszych i  pojazdów 
w rejonie. Jedną z kluczowych inwestycji wymienio-
nych w  tym opracowaniu jest budowa obwodnicy 
Łącka w  ciągu DW 969, o  którą usilnie zabiegały 

obecne władze samorządowe naszej gminy.
W  trakcie prac nad tym opracowaniem, wójt Jan 

Dziedzina wraz z  zastępcą Pawłem Dybiec zgłosili 
wiele uwag, sugestii i propozycji dotyczących prze-
biegu drogi, lokalizacji skrzyżowań, dróg serwiso-
wych itp.

Planowana droga byłaby drogą wojewódzką klasy 
G o długości 2,8 km, jednojezdniowa o  szerokości 
7,00 m o dwóch pasach ruchu, gdzie każdy z pasów 
miałby szerokość po 3,50 m, z poboczami i droga-
mi serwisowymi (zbiorczymi). Zakres prac obejmo-
wałby też budowę trzech obiektów mostowych na 
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potokach: Borkowskim, Czarna Woda i Lichnia oraz 
bezkolizyjnych skrzyżowań z  lokalnymi drogami 
i  ścieżkami rowerowymi (przejścia pod koroną dro-
gi). Nie jest prawdą, że ewentualna obwodnica ,,prze-
cięłaby” Strefę Rekreacji nad Dunajcem. Mijała by ją 
od strony Łącka.

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyniłaby 
się do przeniesienia większości ruchu tranzytowego 
poza obszar Czerńca i Łącka. Tym samym nastąpiłoby 
istotne odciążenie komunikacyjne najściślejszego cen-
trum gminy. Planowana obwodnica mogłaby stanowić 
również alternatywny dojazd w relacjach wewnątrzg-
minnych pomiędzy peryferyjnymi osiedlami. Nie spo-
sób nie wspomnieć o uciążliwości tego ruchu w cen-
trum Łącka, jak również o bezpieczeństwie pieszych.

 Temat obwodnicy nie jest nowy. Może nie bywał 
zbyt głośno i często podnoszony, ale o tym, że był 
poważnie traktowany świadczyć może fakt, że od 
roku 1989 istnieje przeznaczona na ten cel rezerwa 
terenowa w  Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Łącko. Ówczesne władze na-
szej gminy wykazały się dalekowzrocznością, któ-
ra sprawiła, że dysponujemy niezabudowanym pa-
sem ziemi, po którym ewentualnie taka obwodnica 
mogłaby zostać poprowadzona. To tyle jeśli chodzi 
o plany Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Pozostaje pytanie jak My – współcześni – podej-
dziemy do tego tematu? Emocjonalnie, szukając argu-
mentów jak komu wygodniej? Czy odpowiedzialnie 
i ze świadomością, że jest to decyzja ,,na pokolenia”? 
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Rozdanie promes z Funduszu Rozwoju 
Inwestycji Lokalnych 

zdj.: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 
fot. M. Olszowska

Wizualizacja – Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

Wręczenie promes dla jednostek z Małopolski

PLAny I zAmIERzEnIA

Skutecznie pozyskujemy środki

Rozdanie promes na projekt edukacyjny „Szkoły na 6”
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