
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu 
serdeczne życzenia radości i wewnętrznego spokoju 
w rodzinnym cieple i atmosferze wigilijnej wieczerzy.
Życzę, aby nadchodzący Nowy Rok stał się czasem 

realizacji zamierzeń obfitującym w nowe szanse i możliwości, 
niosącym ludzką życzliwość i nadzieję ufnego spoglądania 

w przyszłość. Niech magia Świąt zjednoczy nas przy wspólnym stole, 
a nadchodzący 2023 rok będzie wolny od trosk i przyniesie każdemu pokój 

i spokój oraz wiele szczęścia i zdrowia.

Gmina ŁĄCKO
 w latach 2021–2022

Wójt Gminy Łącko



Chciałbym Was zachęcić do poświęcenia kilku chwil na lekturę 
kolejnego Biuletynu, który podobnie jak poprzednie ma krótko 
przybliżyć to, co w ciągu ostatniego okresu stanowiło przedmiot 
aktywności samorządu naszej Gminy, Urzędu oraz wszystkich 
jednostek mi podległych. Takie jest właśnie zadanie niniejszego 
Biuletynu informacyjnego Gminy Łącko.

Minione dwa lata dla wszystkich nas były niełatwe. Kiedy 
już wydawało się, że powoli nasza rzeczywistość będzie się 

stabilizować po covidowych zawirowaniach, wpadliśmy w kolejne, 
będące następstwem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednym z nich 

jest coraz ostrzej rysujący się ogólnoświatowy kryzys, który mocno 
dotyka również nas, poprzez chociażby gwałtownie rosnące ceny energii 

czy wszelakiego rodzaju paliw. 
Korzystając ze sposobności, pragnę w tym miejscu gorąco podziękować naszym mieszkańcom za 

to, że otworzyli swoje serca, domy i portfele dla dotkniętych wojną Ukraińców.
Dzięki determinacji wielu osób, zgodnemu współdziałaniu z Radą Gminy oraz wsparciu środkami 

z różnych źródeł, które wciąż udaje nam się skutecznie pozyskiwać, mogliśmy zrealizować wiele 
zadań i zamierzeń, zarówno w poszczególnych miejscowościach, jak i przedsięwzięć, które są 
strategiczne dla całej naszej gminy. Gorąco zachęcam Państwa do poświęcenia kilku minut na 
lekturę niniejszego opracowania. Zrozumiałe jest, że w codziennym pędzie często nie zauważamy 
tego, co dzieje się stosunkowo blisko nas, a co dopiero w innych miejscowościach, a rok ubiegły oraz 
ten, który właśnie dobiega końca to był kolejny dobry czas dla naszej gminy, stojący pod znakiem 
nie tylko licznych i dużych inwestycji, ale i systematycznej pracy całego samorządu Gminy Łącko na 
rzecz konsekwentnej poprawy warunków życia mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Łącko

2 Gmina Łącko 2021–2022

Wstęp

Wydawca: Drukarnia Kwadrat dla Urzędu Gminy Łącko, 33-390 Łącko 445, 
telefon: 18 414-07-10, 18 414-07-11, mail: gmina@lacko.pl
Skład DTP i korekta: www.memoart.pl
Autorzy publikacji: Jan Dziedzina, Paweł Dybiec, Ewelina Bulanda, Adrian Potoniec
Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy Łącko
ISBN 978-83-942531-6-5                                                                     © Gmina Łącko



FO
T. 

M
aT

eu
sz

 K
si

ąż
Ki

ew
ic

z

pozyskane środki 

Gmina Łącko podobnie jak w latach 
ubiegłych aktywnie pozyskuje środki 
finansowe w celu realizacji zarówno 
planowanych inwestycji, jak i innych 
zadań ciążących na samorządzie. 

Nasza Gmina niejednokrotnie była 
wyróżniana jako samorząd, który bar-
dzo skutecznie pozyskuje środki ze-
wnętrzne, w  tym unijne, na realizację 
zaplanowanych zadań. W latach 2021–
2022 Gmina Łącko zrealizowała i wciąż 
realizuje 40 projektów, których łączna 
wartość opiewa na kwotę ponad 78 
mln zł, a których wartość dofinansowa-
nia wynosi łącznie ponad 51,2 mln zł. 
Suma pozyskanych dotacji z zewnętrz-
nych źródeł stanowi ogromny zastrzyk 
finansowy dla naszej gminy, bez które-
go niemożliwa byłaby realizacja znacz-
nej części prowadzonych inwestycji 
i przedsięwzięć. Część z tych projektów 
rozpoczęła się w latach wcześniejszych 
i  jest realizowana nadal bądź została 

zakończona w  ciągu ostatnich dwóch 
lat. W zestawieniu poniżej znajdują się 
również projekty, które rozpoczęły się 
w roku 2021 lub 2022, a ich termin re-
alizacji przypada na rok 2023.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
na koniec 2014 r. zadłużenie Gminy 
Łącko wynosiło ponad 21 mln zł. Ko-
lejne lata przyniosły spadek poziomu 
zadłużenia z niewielkimi wahaniami. 
Kluczowy jest fakt, że poziom reali-
zowanych inwestycji w  Gminie Łąc-
ko ma trend wzrostowy (poza rokiem 
2020), a w ostatnich latach wzrasta 
bardzo dynamicznie. W  zestawieniu 
z poziomem zadłużenia naszej gminy 
możemy zauważyć, że mimo ogrom-
nych wydatków inwestycyjnych dług 
nie zwiększa się lub też wzrasta nie-
znacznie. Oznacza to, że pomimo pro-
wadzenia wielu kapitałochłonnych 
inwestycji nasz samorząd dba o bu-
dżet gminy, nie chcąc go nadmier-
nie obciążać, a pomagają w tym bar-
dzo skutecznie pozyskiwane środki 
zewnętrzne, które pozwalają finan-
sować znaczną część wykonywanych 
inwestycji.
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Nazwa projektu Okres 
realizacji

Całkowita wartość 
projektu

W tym 
dofinansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

„Razem do celu” 2019–2022 1 499 879,50 zł 1 274 815,45 zł

Zakup laptopów w ramach projektu „Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” 
– Małopolska Tarcza Antykryzysowa

2021 151 866,39 zł 150 000,00  zł

Szkoły na „6” w Gminie Łącko 2020–2023 4 299 341,61 zł 4 045 901,61 zł

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku 2020–2022 1 941 433,90 zł 1 650 218,78 zł

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko 2019–2021 434 864,46 zł 393 726,28 zł

Nowa jakość edukacji przedszkolnej w miejscowości Jazowsko 2020–2021 1 105 203,34 zł 753 859,71 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągo-
wej rozdzielczej dla wsi Kadcza

2019–2022 18 264 995,74 zł 12 148 223,61 zł

Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku 2019–2023 29 756 499,50 zł 14 353 692,97 zł

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domo-
wych na terenie Gminy Łącko, etap II

2022–2023 871 637,50 zł 858 349,75 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Cyfrowa Gmina 2022–2023 522 370,00 zł 497 370,00 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Dostępny urząd 2022 98 334,00 zł 98 334,00 zł

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej 2019–2022 281 841,94 zł 236 450,98 zł

Program Rządowy Infrastruktura kultury - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowej w Łącku 2022 194 229,08 zł 154 423,26 zł

Małopolska pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej

Remont Mogiły Władysława Borzędowskiego ps. „Wrzos” na Cmentarzu w Łącku 2021 19 500,00 zł 8 000,00 zł

Remont pomnika Józefa Piłsudskiego w Łącku 2022 12 300,00 zł 6 000,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości 2021 658 200,00 zł 658 200,00 zł

Program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu

Wdrażanie programu ochrony powietrza „Małopolska w zdrowej atmosferze” 
– poprawa jakości powietrza (Ekodoradca)

2016–2023 638 889,47 zł 514 755,07 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza 2018–2022 2 767 446,24 zł 2 684 482,55 zł

Budowa placu zabaw w parku rekreacji i wypoczynku nad Dunajcem w Łącku 2022–2023 400 000,00 zł 200 000,00 zł

Cykl wydarzeń "Razem przez pokolenia" 2021–2022 78 866,40 zł 50 182,00 zł

Budowa Wieży Widokowej na Górze Modyń w miejscowości Wola Kosnowa 2021 762 780,01 zł 715 598, 01 zł

Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu 2022 127 706,61 zł 63 458,30 zł

Budowa skateparku na terenie Parku Rekreacji i Wypoczynku nad Dunajcem w Łącku 2021 397 841,33 zł 264 670,00 zł

Małopolskie OSP

Remont remizy OSP Zagorzyn 2021 60 000,00 zł 30 000,00 zł

Realizacja prac budowlano-remontowych w remizach strażackich – OSP Czerniec 2022 84 000,00 zł 44 000,00 zł
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Wykaz proGraMÓW i proJektÓW reaLizoWanyCH z UdziaŁeM środkÓW zeWnętrznyCH W LataCH 2021-2022



Nazwa projektu Okres 
realizacji

Całkowita wartość 
projektu

W tym 
dofinansowanie

Kapliczki Małopolski 2022

Prace konserwatorskie ołtarza w kapliczce cmentarnej w Łącku 2022 20 356,13 zł 10 000,00 zł

Polski Ład 2022–2023

Program „ Poznaj Polskę” 2022 75 000,00 zł 60 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łącko 2022–2023 3 822 276,85 zł 3 094 553,70 zł

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łącko poprzez odbudowę i moderniza-
cję infrastruktury drogowej

2022–2023 5 360 000,00 zł 4 560 000,00 zł

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – Ministerstwo Sportu

Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem oraz dodatkowymi salami lekcyjny-
mi i przewiązką przy SP Maszkowice

2020–2022 3 363 325,11 zł 2 327 048,00 zł

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024

„Aktywna tablica” 2022 18 900,00 zł 15 120,00 zł

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - Województwo Małopolskie

„Już pływam” 2022 29 722,60 zł 13 300,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Obsługa Programu „Czyste powietrze” 2021–2022 32 428,59 zł 32 300,00 zł

RAZEM 78 152 036,30 zł 51 251 436,02 zł
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dodatkoWe środki pozyskane przez GMinę

Nazwa zadania Pozyskane środki
Ministerstwo Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

Subwencja na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne 10 245 288,00 zł

Ministerstwo Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku 8 362 812,45 zł

Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza 1 521 883,55 zł

Zakup pierwszego wyposażenia budynku wielofunkcyjnego w Obidzy 85 000,00 zł

Budowa wieży widokowej na Górze Modyń w miejscowości Wola Kosnowa 372 873,01 zł

Budowa drogi Łącko – Maszkowice Góra Zyndrama 120 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na Górze Zyndrama 
w Maszkowicach

70 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wieży widokowej 
na Górze Zyndrama w Maszkowicach

30 000,00 zł

Budowa placu zabaw w miejscowości Czerniec 135 740,55 zł 

Budowa skateparku na terenie Parku Rekreacji i Wypoczynku nad Dunajcem w Łącku 140 000,00 zł

Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Łącko 14 860,00 zł

RAZEM 22 234 926,00 zł



Miejsce 
w rankin-
gu ogól-
noposl-

kim

Gmina Wydatki ze środków 
UE w latach
2014–2021

na 1 mieszkańca 
[w zł]

10 Muszyna 5 098,45 zł

94 Stary Sącz 2 605,26 zł

143 Krynica-Zdrój 2 237,90 zł

183 Grybów 2 002,35 zł

186 Piwniczna-Zdrój 1 975,77 zł

Miejsce 
w rankin-
gu ogól-
noposl-

kim

Miasto Wydatki ze środków 
UE w latach
2014–2021

na 1 mieszkańca 
[w zł]

5 Nowy Sącz 4 134,03 zł

Miejsce 
w rankin-
gu ogól-
noposl-

kim

Gmina Wydatki ze środków 
UE w latach
2014–2021

na 1 mieszkańca 
[w zł]

129 Łącko 3 409,74 zł

186 Chełmiec 2 979,10 zł

326 Łabowa 2 310,28 zł

412 Podegrodzie 2 054,58 zł

637 Korzenna 1 612,78 zł

668 Kamionka Wielka 1 575,50 zł

716 Gródek n. Dunajcem 1 500,05 zł

776 Nawojowa 1 412,26 zł

1103 Grybów 959,08 zł

1182 Rytro 835,07 zł

1257 Łososina Dolna 731,63 zł

BUdŻet 2021–2022

Na uwagę zasługują dwa ran-
kingi czasopisma „Wspólno-
ta” - najdłużej ukazującego 
się w Polsce czasopisma o te-
matyce samorządowej, które 
ukazały się w ostatnim czasie

Pierwszy z  nich, czyli Fundu-
sze unijne – Ranking wykorzy-
stania środków UE przez samo-
rządy 2014–2021, to ranking, 
w  którym Gmina Łącko upla-
sowała się na pierwszym miej-
scu wśród gmin wiejskich na-
szego powiatu i na 129 miejscu 
na 1523 gminy wiejskie w całej 
Polsce. Natomiast biorąc pod 
uwagę cały powiat nowosądec-
ki, z wynikiem 3409,74 zł (wy-
datki ze środków UE w  latach 
2014–2021 w zł w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca) osiągnęliśmy 
trzecie miejsce. Lepszy wynik 
osiągnęły jedynie Miasto i Gmi-
na Uzdrowiskowa Muszyna oraz 
Miasto Nowy Sącz.

Obok przedstawiamy zesta-
wienie wydatków ze środków UE 
w latach 2014–2021 w zł per ca-
pita w powiecie nowosądeckim.

Drugi z nich – ranking Liderzy 
Inwestycji – dotyczy wydatków 
inwestycyjnych samorządów 

za lata 2019–2021, w  którym 
Gmina Łącko również uzyskała 
świetny wynik. 

Według rankingu Gmina Łąc-
ko znalazła się na 231 miejscu 
na 1523 gminy w  Polsce (bez 
gmin miejsko-wiejskich i  miast 
na prawach powiatu). Jest to 
awans aż o 143 pozycje w po-
równaniu z tym samym rankin-
giem za lata 2018–2020.

To duży sukces naszej Gmi-
ny, który wskazuje, jak ważną 
część wydatków, w przeliczeniu 
na osobę, stanowią wydatki in-
westycyjne naszej gminy. Trud-
no o bardziej wymierny dowód 
działań prorozwojowych niż 
utrzymywanie tak wysokiego 
poziomu inwestycji.

W  skali powiatu nowosądec-
kiego Gmina Łącko uplasowała 
się również na 1 miejscu, biorąc 
pod uwagę pozycje gmin wiej-
skich i na 3 miejscu, jeśli zesta-
wimy wszystkie gminy i miasta 
z terenu powiatu, w tym Miasto 
Nowy Sącz.

Na kolejnej stronie prezen-
tujemy wyciąg w  formie wy-
kresu z  rankingu wydatków 
inwestycyjnych samorządów 
2019–2021.

Gmina Łącko liderem 
w powiecie nowosądeckim 
w klasyfikacji gmin wiejskich. 
nie zwalniamy tempa!
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RANKING GMIN MIEJSKICH, MIEJSKO-WIEJSKICH 
Z TERENU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

RANKING MIAST NA PRAWACH POWIATU 
Z TERENU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

RANKING GMIN WIEJSKICH 
Z TERENU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO



FO
T. 

Da
ri

us
z 

DO
rm

an

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, Liderzy Inwestycji 
Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2019–2021, 8 października 2022, www.wspolnota.org.pl

Rankingi te są niekwestionowanym potwierdzeniem zaan-
gażowania Gminy Łącko w pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych i ich efektywnego wykorzystywania.  Zestawienia te po-

kazują, jak skutecznie Gmina Łącko pozyskuje środki unijne 
i nie tylko jak dynamicznie rozwija gminę poprzez prowadze-
nie szeregu inwestycji na wielu płaszczyznach. 

Bardzo intensywne działa-
nia władz Gminy Łącko na 
rzecz rozwoju są coraz czę-

ściej dostrzegane, zarówno na 
zewnątrz jak też, co nas ogrom-
nie cieszy, przez mieszkańców. 

W bieżącym roku podczas są-
deckiej Gali „Fundusze z  Kul-
turą” zwycięzcy zeszłoroczne-
go plebiscytu odebrali z  rąk 
Marszałka Witolda Kozłow-
skiego symboliczne statuet-
ki za najlepsze, według miesz-
kańców, projekty realizowane 
ze środków unijnych na Sądec-
czyźnie. W głosowaniu zadanie 
Gminy Łącko pn. „Przebudowa 
oczyszczalni ścieków w  Łącku 
oraz budowa kanalizacji sani-
tarnej w Zabrzeży” zostało do-
cenione, jako jeden z  najlep-
szych projektów w  powiecie 

nowosądeckim, a  symbolicz-
ną statuetkę w  imieniu Gminy 
odebrał Wójt Gminy Łącko Jan 
Dziedzina.

Natomiast w październiku br. 
podczas Gali Finałowej orga-
nizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
konkursu województwa mało-
polskiego #ekoLIDERZY 2022, 

nagradzającego liderów działa-
jących na rzecz ochrony środo-
wiska, w kategorii #ekoGMINA 
wiejska zwyciężyła Gmina Łąc-
ko i otrzymała nagrodę w wy-
sokości 10 000 zł. Stanowiło to 
docenienie bardzo intensyw-
nych i szerokich działań naszej 
Gminy w  ostatnich latach na 
rzecz ochrony środowiska.

Gmina Łącko z wyróżnieniami i nagrodami
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nowe płaszczyzny współpracy
z innymi gminami na rzecz rozwoju gminy i regionu
Oprócz bieżącej realizacji zadań sta-
ramy się nie tylko myśleć o kolejnych 
inwestycjach i przygotowujemy nie-
zbędną dokumentację; szukamy 
również pól i możliwości współpra-
cy z innymi samorządami i podmio-
tami na rzecz pozyskania środków 
(m.in. unijnych) w przyszłości.

Taka jest motywacja utworzenia-
powstania w 2021 r. stowarzyszenia 
Sądecki Obszar Funkcjonalny, które-
go jednym ze współzałożycieli jest 
Gmina Łącko; Wójt Jan Dziedzina jest 
również członkiem jego Zarządu. 

Tego samego roku nasz samorząd 
stał się członkiem tzw. Klastra Ener-

gii, który w największym skrócie jest 
porozumieniem międzygminnym ma-
jącym na celu współpracę na rzecz 
promowania i  wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii, a  zwłasz-
cza pozyskiwania środków zewnętrz-
nych na ich montaż na terenie całego 
Klastra. 

Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2021–2023 (w zł)

Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2021–2023 79 043 211,30

Wartość dofinansowania pozyskanego ze źródeł zewnętrznych 51 904 111,03 

Wartość udziału środków Gminy 27 139 000,27

Wydatki na projekty poniesione w roku 2021 22 865 426,87 

Wartość dofinansowania pozyskanego z UE 11 292 213,67 

Wartość dofinansowania ze środków krajowych 6 537 644,45 

Wartość udziału środków Gminy 5 035 568,75

Wydatki na projekty poniesione w roku 2022 37 800 789,81

Wartość dofinansowania pozyskanego z UE 12 504 629,71

Wartość dofinansowania ze środków krajowych 13 331 633,57

Wartość udziału środków Gminy 11 963 526,53

Wydatki na projekty planowane w projekcie budżetu na rok 2023 12 247 957,46

Wartość dofinansowania pozyskanego z UE 1 512 127,04

Wartość dofinansowania ze środków krajowych 3 965 347,85

Wartość udziału środków Gminy 6 770 482,57
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Oświata jest jednym z  najbardziej istotnych obsza-
rów działania dla samorządu naszej Gminy. Za cel 
stawiamy sobie zapewnienie jak najlepszych warun-
ków do nauki i rozwoju dzieci i młodzieży. By zapew-
nić bieżące funkcjonowanie naszych szkół i  placó-
wek oświatowych, zmuszeni jesteśmy od lat dokładać 
środki własne do otrzymywanej subwencji oświato-
wej. W roku ubiegłym i obecnym będzie to łącznie 
około 15 mln zł. Póki pozwalają nam na to środki 
własne i udaje się pozyskiwać fundusze zewnętrzne, 
konsekwentnie modernizujemy i rozbudowujemy in-
frastrukturę naszych placówek oświatowych. Łącznie 
w latach 2021–2022 wydatki w szeroko rozumianym 
obszarze oświatowym na inwestycje, remonty, prze-
budowę, modernizację szkół, przyszkolnych boisk 
i  placów zabaw oraz na realizację różnorakich pro-
jektów edukacyjnych wyniosły ponad 11,3 mln zł. 
W zdecydowanej większości były to środki pozyska-
ne z UE oraz krajowe. 

Stwarzamy możliwość rozwoju naszym 
uczniom

 Od kilku lat w naszych szkołach realizowane są bardzo 
duże projekty edukacyjne. Jest to możliwe dzięki skutecz-
nemu aplikowaniu o  środki unijne. Poprzedni, o warto-
ści 3,3 mln zł, zakończył się w 2019 r., a obecnie Gmina 
Łącko kontynuuje rozpoczęty w czerwcu 2020 r. projekt 
pn. ,,Szkoły na «6» w Gminie Łącko” na kwotę 4,3 mln 
zł. Daje on uczniom, w zależności od potrzeb, możliwość 
bezpłatnych dodatkowych zajęć wyrównujących braki lub 
rozwijających, a  także udziału w  wyjazdach edukacyj-
nych. Kadrze pedagogicznej umożliwia bezpłatne kursy 
i szkolenia, a wszystkim szkołom dał możliwość ogrom-

nego doposażenia w pomoce, sprzęt i  różnego rodzaju 
wyposażenie. 

W ostatnich dwóch latach dostosowano szkoły do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono schodo-
łazy oraz wózki inwalidzkie do szkół w Zarzeczu, Kiczni, 
Zagorzynie i Czarnym Potoku oraz dostosowano pomiesz-
czenia toalety w SP w Maszkowicach i ZSP w Czarnym 
Potoku. Przystosowano również sale lekcyjne do potrzeb 
tworzonych pracowni informatyczno-językowych w szko-
łach podstawowych w Szczereżu, Zabrzeży i Zarzeczu oraz 
w ZSP w Kadczy. Wartość tych działań wyniosła łącznie 
nieco ponad 188 tys. zł, w tym dofinansowanie w kwo-
cie 176 tys. zł.

W 2022 r. w ramach projektu utworzone zostały pra-
cownie językowe w szkołach w: Czarnym Potoku, Zago-
rzynie, Kiczni, Maszkowicach, Obidzy oraz w  Jazowsku. 
Natomiast w: Zarzeczu, Zabrzeży, Szczereżu i  Kadczy 
utworzono pracownie językowo-komputerowe. Każda ze 
wspomnianych placówek zyskała nowoczesne wyposaże-
nie, które na kilka lat powinno zapewnić właściwy stan-
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Przekazanie promes – Małopolska Tarcza  
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 

Pracownie językowe utworzone w szkołach 
w ramach projektu Szkoły na „6” w Gminie Łącko

 Ponad
  11

milionów zł 
Łączna wartość wydatków 
na inwestycje, doposażenie

 i dodatkowe projekty edukacyjne 
w latach 2021–2022 

inWestyCJe W edUkaCJę i WyCHoWanie

FO
T. 

uM
w

M



dard nauki i pracy.
Wartość tych działań wynosi nieco ponad 468 tys. zł, 

a środki te w całości pochodzą z dofinansowania ze środ-
ków UE i Budżetu Państwa.

Przeprowadzono także cykl 88 wyjazdów edukacyjnych, 
które realizowane były w II turach również w ramach tego 
projektu. Uczniowie ze szkół objętych projektem odwiedzi-
li m.in. Kraków Wieliczkę, Bochnię, Oświęcim i Zakopane.

Łączny koszt wszystkich wyjazdów edukacyjnych dla po-
nad 2,5 tys. uczestników to ponad 430 tys. zł.

Wartość całego projektu wynosi prawie 4,3 mln zł, przy 
dofinansowaniu środkami unijnymi i z budżetu państwa 
w kwocie ponad prawie 4,1 mln zł.

Poprawiając i  unowocześniając wyposażenie naszych 
szkół, od kilku lat skutecznie sięgamy również do rezerwy 
MEN. Łącznie w latach 2021–22 jest to kwota 220 tys. zł 
z przeznaczeniem na doposażenie SP w Czarnym Potoku 
i Maszkowicach. 

Stawiając na zajęcia ogólnorozwojowe skierowane do 
naszych pociech, staramy się dbać o wszechstronny roz-
wój naszych uczniów, w tym także rozwój fizyczny. Służą 
temu zarówno liczne inwestycje w niezbędną infrastruktu-
rę, jak i pozyskiwanie środków zewnętrznych umożliwiają-
cych dodatkowe formy różnorakiej aktywności ruchowej. 
Sięgamy po dostępne środki, które pozwalają na zapropo-
nowanie dzieciom i  młodzieży alternatywnych form ak-
tywnego spędzania czasu wolnego. W  ostatnich dwóch 
latach były to:

•	Szkolny Klub Sportowy – program dodatkowych 
zajęć sportowych realizowany we wszystkich naszych 
szkołach od kilku lat, który ma za zadanie popularyzo-
wać aktywne formy spędzania czasu i popularyzować 
sport. Środki na jego realizację Gmina Łącko pozy-
skuje systematycznie od lat, a uczestnicy mogą brać 
udział w  dodatkowych zajęciach zupełnie bezpłat-
nie. Podobnie było w dwóch ostatnich latach, a za-
jęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych 
uczniów, co świadczy o potrzebie ich kontynuacji.

•	„Już pływam” – program nauki pływania reali-
zowany systemowo we wszystkich naszych szkołach, 
oprócz umiejętności pływackich ma również zapobie-

gać wadom postawy i wspomagać ich korektę, prze-
ciwdziałać nadwadze, podnosić ogólną sprawność 
itp., dofinansowanie środkami Urzędu Marszałkow-
skiego w br. to kwota 13 tys. zł, a liczba dzieci obję-
tych działaniem to 101. 

•	„Moje boisko – Orlik” – zapewnienie animato-
rów/opiekunów na obiektach „Orlik” tak, aby były 
one otwarte (spora część Gmin z braku środków stop-
niowo zamyka te obiekty). Środki na ten cel w 50% 
pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W 2022 r. we wszystkich szkołach naszej gminy jest re-
alizowany projekt „Laboratoria Przyszłości”, na który 
otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 658 200 zł. Za 
otrzymane środki szkoły zakupiły różnego rodzaju nowo-
czesny sprzęt i wyposażenie umożliwiające prowadzenie 
ciekawych zajęć rozwijających (m.in.: drukarki 3D, sprzęt 
audio-video, stacje lutownicze, mikrokontrolery z senso-
rami i wzmacniaczami, sprzęt do nagrań).

Ponadto Gmina Łącko otrzymała wsparcie w kwocie  
60 000 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Za-
danie ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjne-
go dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych 
miejsc w  Polsce, naszego środowiska przyrodniczego, 
tradycji, zabytków kultury i  historii oraz osiągnięć pol-
skiej nauki.

Czas pandemii postawił przed systemem edukacji zu-
pełnie nowe wyzwania, wymuszając np. naukę zdalną. 
Nasz samorząd w  latach 2019–2020 zakupił z  otrzy-
manych dotacji laptopy i wyposażenie do jej realizacji, 
a w latach 2021–2022 pozyskał kolejne dofinansowania 
w łącznej kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na zakup 
laptopów niezbędnych w razie konieczności powrotu do 
nauki zdalnej. 

W 2021 r. w  ramach „Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa” Gmina Łącko kolejny raz otrzymała 
wsparcie, tym razem 20 tys. zł na zakup książek do bi-
bliotek szkolnych w poszczególnych szkołach. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 25 tys. zł, a szkolne biblioteki 
wzbogaciły swoje księgozbiory, m.in. o  lektury szkolne 
oraz nowości wydawnicze.
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Zakup laptopów 
do nauki zdalnej

Nagrody dla najzdol-niejszych uczniów klas 8

Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa

Zakup mebli w ramach projektu Szkoły na „6”

Program 
„Już pływam” 

Wycieczki uczniów w ramach projektu Szkoły na „6”
Dzień Edukacji Narodowej

Szkolny Klub Sportowy 



Kładziemy ogromny nacisk na inwestycje w pla-
cówki oświatowe. Realizowane konsekwentnie 
działania mają szeroki i  różnoraki zakres, ale je-
den cel: stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej 
i bezpiecznej infrastruktury zapewniającej jak naj-
lepsze warunki do nauki i rozwoju naszego młode-
go pokolenia. 

Konsekwentnie dążymy do osiągnięcia stanu, 
w którym każda szkoła będzie dysponować dobry-
mi warunkami lokalowymi (adekwatnymi do liczby 
uczniów), boiskami o bezpiecznej nawierzchni, no-
woczesnymi placami zabaw i siłowniami zewnętrz-
nymi. Zaplecze to ma służyć społeczności szkolnej 
w czasie funkcjonowania szkoły, a w pozostałych 
okresach – społeczności lokalnej. 

W bieżącym roku zakończono rozbudowę Szko-
ły Podstawowej w Maszkowicach, przy której po-
wstała nowa sala gimnastyczna wraz z szatniami, 
zapleczem sanitarnym i technicznym oraz trzema 
dodatkowymi salami lekcyjnymi. Zadanie to udało 
się zrealizować dzięki pozyskaniu dofinansowania 
ze źródeł zewnętrznych w  łącznej kwocie 
ponad 2,3 mln zł (Ministerstwo Sportu 
oraz MSWiA), przy całkowitej war-
tości inwestycji wynoszącej ponad 
3,3 mln zł. 

Również w  br. rozpoczęła się 
termomodernizacja obiektów 
kolejnych trzech szkół podsta-
wowych w: Zabrzeży, Szczere-
żu i  Jazowsku. We wszystkich 
trzech budynkach ocieplono 
ściany i  stropy oraz wymienio-
no stolarkę okienno-drzwiową, 
a  na ich dachach zamontowano 
silne instalacje fotowoltaiczne. Do-
datkowo, w Zabrzeży zostanie zmie-
nione pokrycie dachu. Podobnie na 
starej części szkoły w  Jazowsku położo-
ne zostało nowe pokrycie dachowe. Oprócz tego 
placówka w  Zabrzeży przeszła remont kotłowni 
wraz z  wymianą instalacji c.o. i  wymianą kotła 
olejowego na gazowy. Realizacja projektu wpłynie 
nie tylko na większy komfort uczniów i pracowni-
ków szkół, ale też pozwoli na obniżenie kosztów 
utrzymania tych placówek. Zadanie to zostało do-
finansowane kwotą ponad 3 mln zł z Rządowego 
Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strate-
gicznych. Wartość całkowita tej inwestycji wynosi 
blisko 3,5 mln zł.

 W październiku br. powstało kolejne w naszej 
gminie boisko z bezpieczną nawierzchnią. Tym ra-
zem przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu. Wartość 
zadania wyniosła ponad 150 tys. zł, z  czego po-
nad 63 tys. udało się pozyskać kolejny raz z mar-
szałkowskiego programu MIRS. Duży zakres prac 
został wykonany siłami Zakładu Komunalnego, co 

w  bardzo istotny 
sposób obniżyło 
koszt inwestycji. 
Jest to kolejne za-
danie wpływające 
na poprawę szkol-
nej infrastruktury 
sportowej i  wa-
runków aktywne-
go spędzania cza-
su wolnego przy 
gminnych placów-
kach oświatowych.

Ponadto chcąc 
pozyskiwać jak naj-
większą pulę środ-
ków zewnętrznych 
na finansowanie 
inwestycji, stara-
my się wnioskować 
o  dofinansowanie 

niemal w każ-
dym do-

stępnym naborze. Tak też jest z przy-
gotowywanymi kolejnymi dwiema 

inwestycjami przy szkołach w  Ja-
zowsku i Zagorzynie. Na ich reali-
zację nasza gmina pozyskała do-
tację w wysokości 2 340 000 zł 
w ramach rządowego Programu 
Polski Ład. 

W  Jazowsku, obok szkoły, na 
gruncie zakupionym przez Gminę 

powstanie nowoczesny kompleks 
boisk z  bezpieczną nawierzchnią 

oraz miejsca parkingowe. W Zago-
rzynie podobne boisko powstanie po-

niżej szkoły. Obecnie prowadzone jest 
postępowanie na wyłonienie wykonawcy 

tych zadań, a  ich łączna wartość jest szacowana 
na ponad 2,5 mln zł.

Inną inwestycją, na którą udało się naszej 
gminie pozyskać dofinansowanie w  wysokości  
2 250 000 zł z  wyżej wymienionego Programu, 
jest montaż instalacji fotowoltaicznych na 14 
obiektach użyteczności publicznej. Obecnie pro-
wadzone jest postępowanie przetargowe, które 
ma wyłonić wykonawcę zadania, którego wartość 
szacowana jest na około 2,5 mln zł. Po jego zre-
alizowaniu 9 gminnych szkół i 5 innych obiektów 
(hala sportowa, oczyszczalnie ścieków, itp.) będą 
posiadały możliwość korzystania z odnawialnych 
źródeł energii, co znacząco wpłynie na ogranicze-
nie kosztów utrzymania obiektów. Przykładowo 
działająca już instalacja fotowoltaiczna na budyn-
ku szkoły w Jazowsku pokrywa 90% zapotrzebo-
wania na energię.

inwestycje i zadania wykonane w naszych szkołach 
w latach 2021–2022

N
ow

a sala gimnastyczna przy SP w
 M

as
zk

ow
ic

ac
h 

Termomodernizacja szkół 

Nowe boisko przy SP w Zarzeczu
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Miejsco-
wość

Modernizacja/remont/
odbudowa drogi

Dłu-
gość 

(m.b.)

Wartość  
ogółem 

(zł)

Brzyna Brzyna – Sworniówka 340 103 161

Brzyna Brzyna – Mroziówka Czesanki 247 43 867

Brzyna Brzyna – Tokarze 145 29 034

Czarny Potok Czarny Potok – Na Bystrek 130 23 498

Czarny Potok Czarny Potok – Główna Przez Wieś 1 858 1 008 249

Czarny Potok Czarny Potok – Zapotocze 165 39 717

Czerniec Czerniec – Ciosówka 550 275 171

Czerniec Czerniec – Borki Byniowa 641 475 870

Czerniec Czerniec – Na Sośnie 1 650 624 273

Jazowsko Jazowsko – Pod Krzyże Kozieńskie 250 60 804

Jazowsko Jazowsko – Podkrzyzie 40 9 801

Jazowsko Jazowsko – Do Turchałówki 33 9 077

Jazowsko Jazowsko – Do Krawendy 160 6 575

Jazowsko Jazowsko –  Szczereż  (w trakcie realiz.) 1 930 2 617 223

Kadcza Kadcza – Do Oczyszczalni 380 274 193

Kadcza Kadcza – Kamienica Działy 86 37 634

Kadcza Kadcza – Skale 360 135 000

Kadcza Kadcza – Na Działy 1200 335 321

Kadcza Kadcza – Do Tomasiaków 220 48 789

Kicznia Kicznia – Wyrobiska 788 231 518

Kicznia Kicznia – Do Pól 117 24 571

Łazy Brzyńskie Łazy Brzyńskie – Masiowa 300 103 615

Łazy Brzyńskie Łazy Brzyńskie – Na Sopatowiec 265 74 163

Łazy Brzyńskie Łazy Brzyńskie – Pod Prehybę 1 000 209 002

Łącko Łącko – Nad cmentarzem I 130 37 174

Łącko Łącko – Nad cmentarzem II 200 49 444

Łącko Łącko – Czerniec 280 77 121

Łącko Kicznia – Pod Pożogi 75 19 311

Łącko Łącko – Do Rozmusa 90 23 173

Łącko Łącko – Nad Domami 60 28 880

Łącko Łącko – Czerniec Byniowa 420 216 449

Łącko Łącko – Za Krzyżem 75 13 435

Łącko Łącko – Nadbrzeżna 420 162 442

Łącko Łącko – Niwy 80 16 826

Łącko Łącko – Zawodzie 186 71 148 

Łącko Łącko – Do Rusnarczyka 70 20 871 

Łącko Łącko – Do Lipienia 35 7 605
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Zarzecze – Na Stróżkę

Czarny Potok – Na Bystrek

Mimo realizacji dużej ilości inwestycji 
drogowych w  naszej gminie w  ostatnich 
latach to właśnie tego typu przedsięwzięcia 
są wciąż najbardziej wyczekiwane przez 
mieszkańców. Trudno się temu dziwić, gdyż 
jesteśmy dużą gminą, o mocno rozwijającej 
się zabudowie w  coraz to nowych jej 
częściach, a poza tym wiele dróg gminnych 
(jest ich w  sumie ponad 450 km) ma już 
swoje lata. Wciąż jeszcze zdarzają się 
tzw. „nakrapianki”.  Władze Gminy Łącko 
w  pełni zdają sobie sprawę z  oczekiwań 
społeczności i  starają się również w  tym 
obszarze szukać zewnętrznych źródeł 
finansowania, które pomnażają środki 
własne. W ciągu ostatnich dwóch lat nową 
nawierzchnię zyskało łącznie ponad 23 km 
dróg gminnych, których wartość całkowita 
wyniosła ponad 11 mln zł.  

Poniższa tabela prezentuje zestawienie 
inwestycji zrealizowanych w  tym zakresie, 
w latach 2021–2022.  

ZESTAWIENIE ZMODERNIZOWANYCH DRÓG GMINNYCH 
W LATACH 2021–2022

Modernizacja 
dróg gminnych



Miejsco-
wość

Modernizacja/remont/
odbudowa drogi

Dłu-
gość 

(m.b.)

Wartość  
ogółem 

(zł)
Maszkowice Maszkowice – Do Lasyka 35 10 000

Maszkowice Maszkowice – W Potoki 90 42 235

Maszkowice Maszkowice – Pod Grodzisko 50 10 443

Maszkowice Maszkowice – Zawodzie 760 239 965

Obidza Obidza – Na Dziadki 70 28 903

Obidza Obidza – Do Rzepielów 150 50 743

Obidza Obidza – Bukowy Potok 950 410 317

Obidza Obidza – Sajdaki 170 47 532

Szczereż Szczereż – W Pasterniki 270 70 620

Szczereż Szczereż – W Żary 190 57 991

Szczereż Szczereż – Jazowskie Wierchy 350 121 913

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Na Bołozynie 180 75 187

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Górki Zagórze – 
Kicznia

230 46 565

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Gromale Wygony 210 56 106

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Górki Sośnie 67 20 467

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Boczna Wygony 80 18 772

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Do Tokarzów 90 17 745

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – W Jaskowiec 50 12 874

Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Bukówki 58 8 736

Wola Piskulina Wola Piskulina – K/Bieńka 133 47 528

Wola Piskulina Wola Piskulina – Pod Górą 140 70 167

Wola Piskulina Wola Piskulina – Pod Osice 158 90 358

Zabrzeż Zabrzeż – Biały Potok 80 41 254

Zabrzeż Zabrzeż – Kluczniki 400 196 379

Zabrzeż Zabrzeż – Konie Wsi – Byniowa 137 25 000

Zagorzyn Zagorzyn – Boconiec 75 19 311

Zagorzyn Zagorzyn – Budze 1750 1 129 709

Zagorzyn Zagorzyn – Leśna Skalica 250 114 912

Zagorzyn Zagorzyn – Na Sośnie 142 79 380

Zagorzyn Zagorzyn – Glinik 65 15 000

Zagorzyn Wola Kosnowa – Do Pyrdoła 150 34 245

Zarzecze Zarzecze – Do Gromali 110 21 618

Zarzecze Zarzecze – Za Chmielnik 200 76 145

Zarzecze Zarzecze – Na Pietruskie 210 71 910

Zarzecze Zarzecze– Za Stróżkę 1 415 198 898

Razem 23441 11 116 358
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Łazy Brzyńskie – Kabatki  

Jazowsko – Pod Krzyże Kozieńskie

Szczereż – W Pasterniki

Łącko – Zawodzie

Wola Kosnowa – Gromale Wygony 



Plac zabaw w Zabrzeży

Plac zabaw w Czerńcu

 Ponad
  1,7 

miliona zł 
Łączna wartość wydatków na

infrastrukturę turystyczną 
i sportowo-rekreacyjną

w latach 2021–2022 

Wieża widokowa na Górze Modyń – otwarcie

Kontynuując działania związa-
ne z  rozbudową infrastruktury tu-
rystycznej i  rekreacyjnej, jako sa-
morząd, staramy się ożywić ruch 
turystyczny, a  także stworzyć na-
szym mieszkańcom warunki do ak-
tywnego wypoczynku. Powstałe 
w  ostatnich latach obiekty cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem 
naszych mieszkańców i  coraz licz-
niejszych przyjezdnych. Również 
w tych działaniach staramy się się-
gać po dostępne środki zewnętrzne.

Rok 2021 był kolejnym z  rzędu, 
w  którym na terenie gminy sukce-
sywnie rozszerzona została oferta 
związana z  infrastrukturą wpisującą 
się w  malowniczy krajobraz licznych 
ścieżek biegowo-rowerowych, znaj-
dujących się na terenie gminy Łącko. 
W  systematycznie rozwijanej Strefie 
Wypoczynku i  Rekreacji nad Dunaj-
cem wybudowano skatepark, który 
znajduje się przy niedawno powsta-
łym pumptracku. Służy on do jaz-
dy na deskorolkach, rolkach, hulajno-
gach czy rowerach BMX. Na realizację 

tej inwestycji Gmina Łącko pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 124 670 zł 
z  projektu „Małopolska infrastruktu-
ra rekreacyjno – sportowa — MIRS” 
i 140 000 z RFIL. Całkowity koszt to 
397 841 zł.

W 2021 r. za kwotę 740 000 zł po-
wstała również długo wyczekiwana 
i ciesząca się ogromnym zainteresowa-
niem wieża widokowa na Górze Mo-
dyń. Jej budowa była możliwa dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu w  wy-
sokości ponad 250 000 zł w ramach 
Lokalnej Grupy Działania „Brama Be-
skidu”. Środkami w  wysokości po  
60 000 zł „dołożyły” się również Gmi-
ny Kamienica i Łukowica. 

Rozwijając bazę miejsc przeznaczo-
nych do spędzania czasu wolnego, nie 
zapominamy także o  najmłodszych. 
Sukcesywnie w  poszczególnych miej-
scowościach naszej gminy powsta-
ją place zabaw dla dzieci. W  ostat-
nich dwóch latach pojawiły się one 
w  Zabrzeży, Jazowsku, Zagorzynie 
i Czerńcu. W Kadczy „Pod górą" po-
wstała siłownia zewnętrzna. Łącz-
na wartość tych inwestycji to ponad  

330 000 zł, w tym około 135 000 zł 
środków zewnętrznych.

W  najbliższych miesiącach powsta-
ną kolejne tego typu obiekty, w Kad-
czy (plac zabaw) i Woli Kosnowej (plac 
zabaw i siłownia), na które gmina po-
siada już niezbędne projekty i uzgod-
nienia oraz środki finansowe (w  tym 
również zewnętrzne, pozyskane w ra-
mach Lokalnej Grupy Działania). Za-
dania te miały być zrealizowane w br., 
ale względy proceduralne dotyczące 
konkursu wniosków spowodowały, że 
realizacja dwóch wspomnianych zadań 
będzie możliwa w roku następnym.

 Jesienią ubiegłego roku udało się 
wykonać bardzo ważny krok w  per-
spektywie nie tylko istotnego wzboga-
cenia oferty turystycznej naszej gminy, 
ale w  ogóle jej rozwoju w  kolejnych 
latach. Było to nabycie przez Gminę 
gruntu na Górze Zyndrama w  Masz-
kowicach. Po kilku miesiącach starań 
ostatecznie zadanie zostało sfinalizo-
wane. Podkreślić trzeba w  tym miej-
scu bardzo życzliwe i partnerskie po-
dejście poprzedniego właściciela tego 
gruntu, który uznał, że w sposób na-
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WiadoMośCi z UrzędU GMiny

 Nowy plac zabaw w Jazowsku
Plac zabaw w Zabrzeży Nowy plac zabaw w Zagorzynie

Plac zabaw w Czerńcu
Remont mogiły 

W. Borzędowskiego „Wrzosa”

turalny najbardziej właściwym zarząd-
cą tej działki powinna być gmina. Dzię-
kujemy mu za to. Zarówno ten zakup, 
jak też prowadzone obecnie prace pro-
jektowe związane z  tym miejscem są 
również wsparte pozyskanymi przez 
nasze władze środkami zewnętrzny-
mi w  ramach Rządowego Programu 
Inwestycji Lokalnych. Na wspomnia-
nym obszarze znajdują się pozostało-
ści prehistorycznego osiedla obronne-
go i droga dojazdowa. 

 
Nasze działania w dziedzi-
nie turystyki są zauważane 

Początkiem 2021 r. w  siedzibie Mi-
nisterstwa Rozwoju, Pracy i Technolo-
gii powołana została Rada Ekspertów 
do spraw Turystyki. Wśród nominowa-
nych 20 ekspertów znalazł się Wójt 
naszej gminy Jan Dziedzina, który zo-
stał powołany, by współtworzyć organ 
pomocniczy ministra właściwego do 
spraw turystyki. 

Jest to ogromne wyróżnienie i  nie 
tylko docenienie pracy Wójta, ale i do-
strzeżenie naszej gminy, jej aktywności 
i bardzo wielu pozytywnych działań re-
alizowanych tu w ostatnich latach. Każ-
dy, kto obserwuje życie naszej gminy, 
może zauważyć, jak duże i różnorakie 
zmiany zaszły niej w w ostatnim cza-
sie, również w obszarze turystyki i re-
kreacji, na który łącki samorząd kładzie 

tak duży nacisk, wzbogacając i posze-
rzając ofertę związaną z naszym tere-
nem. Inwestycje, jakie zostały przepro-
wadzone w ostatnich latach, cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców i turystów. Wśród elementów 
wpływających na uatrakcyjnienie na-
szej lokalnej oferty można chociażby 
wymienić utworzony nad Dunajcem 
w  Łącku teren rekreacyjny z  placem 
zabaw, pumptrackiem, skateparkiem, 
wiatami z  grillowiskiem, boiskami do 
gier czy ścieżkami rowerowymi, któ-
re na terenie naszej gminy liczą łącz-
nie już około 19 km, co w następstwie 
przyczyniło się do otwarcia dwóch wy-
pożyczalni rowerów w Łącku i Jazow-
sku. Ponadto na szczycie Góry Modyń 
powstała wieża widokowa, która nie-
wątpliwie stanowi jeden z najchętniej 
odwiedzanych obiektów turystycznych 
w naszej gminie. Nie można przy tym 
nie wspomnieć również o Górze Zyn-
drama w  Maszkowicach, której zago-
spodarowanie w  najbliższych latach 
ma przyciągnąć kolejnych turystów 
i  wzbogacić ofertę spędzania czasu 
wolnego na naszym terenie. 

Pamiętamy o przeszłości 
i kultywujemy ją

Władze samorządowe Gminy Łącko 
we wszystkich podejmowanych działa-
niach starają się zachować odpowied-

nią równowagę między teraźniejszo-
ścią a przeszłością, przy równoczesnym 
patrzeniu w przyszłość. Nie może być 
mowy o odpowiedzialnym rozwoju bez 
poszanowania przeszłości. Służą temu 
różnorakie działania związane z szero-
ko rozumianym kultywowaniem nasze-
go dziedzictwa, o czym więcej w innej 
części tego Biuletynu. Od lat systema-
tycznie odnawiamy przydrożne krzy-
że i kapliczki oraz lokalne miejsca pa-
mięci. W br. kolejny raz udało nam się 
pozyskać dofinansowanie w  ramach 
programu marszałkowskiego „Mało-
polskie Kapliczki”. Dzięki dofinansowa-
niu kwotą 10 000 zł oraz środkom wła-
snym Gminy w wysokości 10 500. zł 
udało się przeprowadzić prace konser-
watorskie ołtarza w kapliczce cmentar-
nej w Łącku. 

W 2021 r. za kwotę 21 000 zł od-
remontowano mogiłę Władysława Bo-
rzędowskiego ps. „Wrzos” na cmenta-
rzu w Łącku, na której remont Gmina 
otrzymała dotację 8 000 zł, w ramach 
konkursu pn. „Małopolska Pamięta”.

W  2022 r. remontu doczekał się 
również pomnik Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w  Łącku, obiekt o  szcze-
gólnej symbolice dla naszej Małej Oj-
czyzny. Koszt całkowity prac wyniósł  
12 300 zł, w tym 6 000 zł to dofinan-
sowanie otrzymane z  Województwa 
Małopolskiego.

Skatepark nad Dunajcem w Łącku
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inWestUJeMy W ośWiatę i nie tyLko

Budowa Centrum Kultury i Edukacji Mu-
zycznej w Łącku

Pod koniec 2020 r. ruszyła jedna z najwięk-
szych inwestycji w  historii Gminy Łąc-
ko, jaką jest budowa Centrum Kultury 
i Edukacji Muzycznej. O konieczno-
ści powstania takiego obiektu, sku-
piającego w  sobie wiele funk-
cji i  mieszczącego w  sobie m.in. 
salę kinowo-koncertową, siedzibę 
szkoły muzycznej, bibliotekę/me-
diatekę, izbę regionalną, świetlicę 
środowiskową, część administra-
cyjną Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz spełniającego jeszcze kilka in-
nych funkcji, mówiło się od dawna. 
Jednak dopiero po wielu staraniach 
obecnego samorządu gminy i wytrwa-
łości w  pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych można było realnie rozpocząć prace zwią-
zane z  budową tego budynku. Po dwóch latach od 
wykonania fundamentów obiekt ten nabrał już od-
powiedniego kształtu i prezentuje się bardzo okaza-
le. Obecnie trwają już bardzo zaawansowane prace 
wykończeniowe wewnątrz budynku. Centrum Kul-
tury i Edukacji Muzycznej wraz z usytuowaną obok 
Halą Widowiskowo-Sportową i położonym nieopodal 
Amfiteatrem na Górze Jeżowa będą tworzyć swoiste-
go rodzaju kompleks obiektów, stanowiących zwartą 
i uporządkowaną ofertę o bardzo szerokim potencja-
le. Budowa Centrum jest ogromnym przedsięwzię-
ciem. Docelowo budynek będzie ośrodkiem lokalnej 
aktywności dla miejscowej społeczności oraz będzie 
posiadał funkcje, które stworzą nowoczesne warunki 

wykorzystywane przez użytkowników o różnych zain-
teresowaniach. Inwestycja ta jest jednym z najwięk-

szych przedsięwzięć w historii naszej Gminy. 
Wartość całego zadania to przeszło 29,7 

mln zł. Gmina do tej pory pozyskała 
prawie 50% środków zewnętrznych 

na jego realizację, a  wciąż trwa-
ją starania o  uzyskanie kolejne-
go dofinansowania tej inwesty-
cji. Oddanie budynku do użytku 
planowane jest w  połowie przy-
szłego roku. Należy zwrócić uwa-
gę na bardzo ważny aspekt zwią-
zany z tą ogromną inwestycją: jej 

realizacja nie tylko nie wstrzyma-
ła żadnej innej gminnej inwesty-

cji, ale realizowane są kolejne, nowe, 
a  w  planach są następne — o  czym 

w innej  części niniejszego Biuletynu. Nie 
byłoby to możliwe bez intensywnych i skutecz-

nych starań władz naszej gminy o środki zewnętrzne. 

Budowa budynku wielofunkcyjnego 
w Obidzy

 Końcem maja br. zakończyła się realizacja innej 
dużej inwestycji, jaką jest budynek wielofunkcyjny 
w Obidzy, który stanowi obiekt użyteczności publicz-
nej, łącząc w sobie kilka funkcji, takich jak: pomiesz-
czenia Ochotniczej Straży Pożarnej, bibliotekę, wie-
lofunkcyjną salę spotkań, świetlicę, pomieszczenie 
techniczno-socjalne, WC, a także w przyszłości – być 
może, sezonowo — punkt informacji turystycznej. 

Całkowita wartość inwestycji to 2,8 mln zł. W zde-
cydowanej większości były to środki zewnętrzne po-
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Modernizacja Amfiteatru 
na Górze Jeżowa

Budynek wielofunkcyjny w Obidzy

zyskane przez naszą Gminę, co stanowi kolejny do-
wód na skuteczność władz i  pracowników naszej 
gminy w  pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bar-
dzo istotnie odciążających budżet gminy. Dodatkowo 
za około 85 tys. zł zakupiono pierwsze sprzęty do bu-
dynku, które obejmowały wyposażenie świetlicy i bi-
blioteki mieszczących się w obiekcie, a także szafki 
na mundury bojowe dla druhów. 

W  październiku swe siedziby przeniosły tam już 
świetlica środowiskowa i biblioteka.

Modernizacja Amfiteatru na Górze 
Jeżowa

Gmina Łącko w br. zrealizowała kolejny etap mo-
dernizacji infrastruktury amfiteatru na Jeżowej. Ten 
piękny obiekt, urzekający przyjezdnych, jest położo-
ny w większości ,,pod chmurką”, co oznacza koniecz-
ność nieustannej troski o  niego i  przeprowadzania 
prac konserwacyjnych. Udało nam się pozyskać na 
ten cel dofinansowanie z  MKiDN w  wysokości 180 
tys. zł. Te środki plus wkład własny Gminy w wyso-
kości 120 tys. zł pozwoliły na wykonanie szerokie-
go zakresu prac konserwacyjnych i odnawiających na 
wspomnianym obiekcie.

Gmina Łącko otrzymała dotację na do-
posażenie świetlic wiejskich w dwóch 
sołectwach. 

Samorząd naszej gminy stara się o jej zrównoważo-
ny i wielopłaszczyznowy rozwój. Służą temu zarówno 
podejmowane działania, jak i nieustanne poszukiwa-
nie źródeł dofinansowań we wszystkich pojawiają-
cych się obszarach. Taka możliwość po raz pierwszy 
w  tym roku pojawiła się w  odniesieniu do świetlic 

wiejskich. Złożo-
ne przez nas dwa 
wnioski uzyska-
ły dofinansowa-
nie na zakup wypo-
sażenia do świetlicy 
wiejskiej w  Brzynie 
w wysokości 18 977 
zł i  w  Woli Kosno-
wej w  wysokości 
9 331 zł. W  sumie 
wraz ze środkami 
z  budżetu gminy 
będzie to w pierw-
szym przypadku 
ponad 27 tys. zł, 
a w drugim – ponad 13 tys. zł. Dzięki temu świetlice 
zostaną doposażone w różnego rodzaju sprzęt biuro-
wy, multimedialny i gastronomiczny.

Staramy się wciąż podnosić standard obsługi na-
szych mieszkańców. W  ramach grantu otrzymane-
go w projekcie „Cyfrowa Gmina” nasz Urząd uzyskał 
kwotę niemal 500 tys. zł, która pozwoli na zwięk-
szenie bezpieczeństwa elektronicznego i rozwój in-
stytucjonalny oraz  usprawni proces realizacji spraw 
publicznych.

Z  kolei w  ramach grantu „Dostępny Samorzą-
d”uzyskanego z  Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych uzyskaliśmy niemal  
100 tys. zł, które pozwolą zwiększyć dostępność ko-
munikacyjno-architektoniczną urzędu oraz poprawić 
komfort korzystania z  usług publicznych świadczo-
nych przez Gminę.
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Oczyszczalnia ścieków w Kadczy 

Największa inwestycja wod-
no-kanalizacyjna w gminie 
w ostatnich latach

Gmina Łącko od kilku lat pro-
wadzi intensywne prace nakie-
rowane na szeroko rozumianą 
ochronę środowiska. Są to bardzo 
kosztowne działania, których re-
alizacja w  obecnej skali jest moż-
liwa dzięki skutecznemu szukaniu 
zewnętrznych źródeł finansowa-
nia. W roku 2021 zakończono pra-
ce projektowe oraz przystąpiono do 
realizacji największej inwestycji ka-
nalizacyjno-wodociągowej w histo-

rii naszej gminy, jaką jest budowa 
mechaniczno-biologicznej oczysz-
czalni ścieków w Kadczy wraz z bu-
dową sieci kanalizacji sanitarnej 
i  wodociągowej. Zakres inwestycji 
obejmuje również budowę ujęcia 
wody, zbiornika, hydroforni i  sie-
ci wodociągowej. Realizacja zada-
nia jest możliwa dzięki pozyskaniu 
przez gminę dofinansowania środ-
ków unijnych w  wysokości ponad 
12 mln zł. Całkowita wartość zada-
nia obejmującego w sumie trzy eta-
py wyniesie ponad 18 mln zł. 

We wrześniu br. dokonano od-
bioru pierwszego  etapu przedmio-

towej inwestycji, w  ramach które-
go powstała oczyszczalnia ścieków, 
ujęcie wody, niezbędne przepom-
pownie oraz ponad 15 km sieci ka-
nalizacyjnej i 14 km sieci wodocią-
gowej. Zakończono również prace 
związane z  drugim etapem, obej-
mującym przyłączenie 35 domostw, 
który był możliwy dzięki uzyskaniu 
zgody Urzędu Marszałkowskiego na 
wykorzystanie części oszczędności 
poprzetargowych. Jego koszt to po-
nad 1,5 mln zł przy dofinansowaniu 
nieco ponad 1 mln. Do realizacji 
pozostała rozbudowa sieci kanali-
zacyjnej os. Działy, która ma zostać 
wykonana w przyszłym roku. Po za-
kończeniu całości zadania Kadcza 
będzie w  zdecydowanej większości 
skanalizowana. 

 Oprócz ww. inwestycji udało się 
w  ostatnich dwóch latach zrealizo-
wać także kilka mniejszych. I  tak 
w  ubiegłym roku przy okazji prze-
budowy drogi Czerniec – Borki By-
niowa, w centrum Czerńca, za kwotę 
ponad 133 tys., zł wymieniony zo-
stał stary ponad 350-metrowy od-
cinek sieci wodociągowej zlokalizo-
wany w przebudowywanej drodze. 

W ubiegłym roku za kwotę ponad 
340 tys. zł wykonana została rów-
nież rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Łącku, w kierun-
ku bardzo intensywnie rozwijają-
cego się nowego osiedla w  rejonie 
Podgrabia. 

 PSZOK w Jazowsku 
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W br. podobne zadanie za kwotę prawie 300 tys. zł 
zostało wykonane w Zagorzynie w stronę osiedla Pod 
Skalica, rozbudowana została także sieć kanalizacyjna 
w Jazowsku, os. Moczarki, za kwotę ponad 295 tys. zł. 

W przyszłym roku będziemy realizować budowę sie-
ci kanalizacji sanitarnej w m. Maszkowice – pozostała 
część zlewni (od tzw. "przykopy") w stronę oczyszczal-
ni Jazowsko. Staramy się pozyskać dofinansowania na 
to zadanie (jego wartość to około 3,4 mln zł) ze środ-
ków unijnych w wysokości około 2,6 mln zł i  zostali-
śmy już wstępnie zakwalifikowani do otrzymania takie-
go wsparcia.

W  fazie końcowej projektowania znajduje się budo-
wa kanalizacji sanitarnej dla części „centrum” Maszko-
wic. Zadanie objęłoby całą część po stronie remizy OSP 
oraz szkołę podstawową wraz z częścią domów położo-
ną w jej rejonie. Projektowane zadanie ze względu na 
swój zasięg jest ściśle powiązane ze zgodami właścicieli 
nieruchomości na wejście w ich działki z siecią kanali-
zacyjną. Bez tych zgód nie może być mowy o realizacji 
żadnej inwestycji. W tym miejscu dodać należy, że jest 
to drugie podejście do projektu, a następnie budowy 
kanalizacji sanitarnej w  centralnej części Maszkowic. 
Szereg braku zgód właścicieli gruntów spowodował, że 
musieliśmy ogłosić kolejne postępowanie przetargowe 
na wykonanie projektu, jak również zupełnie zmienić 
koncepcję, jeśli chodzi o „zlewnię” i przebieg sieci. Je-
steśmy jednak zdeterminowani, by to zadanie wykonać 
tam, gdzie jest to możliwe i  po uzyskaniu wszelkich 
niezbędnych pozwoleń będziemy szukać zewnętrznych 
środków na jego realizację.

Budowa drugiego PSZOKU w naszej gminie
Wraz z postępującym wzrostem naszej świadomości 

dotyczącej segregacji odpadów zrodziła się koniecz-
ność stworzenia mieszkańcom naszej gminy warunków 
do działania w tym zakresie „na własnym podwórku”. 
Ideą tzw. PSZOK jest stworzenie miejsca, gdzie moż-
na (w  ramach tzw. opłaty śmieciowej) przywieźć np. 
po sobotnich porządkach odpowiednio posegregowa-
ne frakcje odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych (za wyjątkiem tzw. zmieszanych, których 
PSZOK przyjąć nie może). Po powstaniu takiego Punk-
tu Zbierania Odpadów Komunalnych w Łącku w 2020 
r. nadeszła kolej na budowę drugiego, tym razem 
w  Jazowsku. Uznaliśmy za celowe utworzenie drugie-
go takiego miejsca w naszej gminie ze względu na jej 
wielkość.

Zadanie realizowane od ubiegłego roku obejmowało 
oprócz budowy samego obiektu w  Jazowsku również 
szereg zakupów sprzętu i  wyposażenia związanego 
z działaniem głównym. Były to dwa pojazdy – samo-
chód ciężarowy marki Renault Trucks D, o  wartości 
prawie 600 tys. zł, oraz ciągnik marki TYM z osprzę-
tem, za kwotę ponad 243 tys. zł – oraz cały szereg in-
nych maszyn i urządzeń. Wartość całego projektu wy-
niosła blisko 2 mln zł, przy dofinansowaniu w kwocie 
ponad 1,6 mln zł.

 
Ochrona powietrza

Kontynuujemy również działania na rzecz poprawy 
stanu powietrza w naszym regionie. W 2020 roku za-
kończyła się realizacja dwóch dużych projektów unij-

nych, dzięki którym zainteresowani mieszkańcy naszej 
gminy mogli uzyskać dofinansowanie wymiany starych, 
nieefektywnych pieców c.o. na nowoczesne i  mniej 
emisyjne. Wartość obydwu projektów wyniosła około  
1,9 mln zł, z  czego zdecydowaną większość stanowi-
ły środki unijne. Miła niespodzianka dotarła do Gminy 
Łącko początkiem 2022 r., kiedy okazało się, że kolej-
ny, podobny do wspomnianych, wnioskek złożony przez 
Gminę Łącko w 2018 r. został wybrany do dofinanso-
wania kwotą ponad 850 tys. złotych. Jest on w  trak-
cie realizacji i  pozwoli na dofinansowanie wymiany 
starych źródeł ciepła kolejnym osobom z  listy wnio-
skujących mieszkańców, dla których zabrakło środków 
w poprzednich projektach. W związku z tym, że obec-
nie w części naszej gminy jest już dostępny gaz, wystą-
piliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zgo-
dę na dofinansowanie na podobnych zasadach dla tych 
naszych mieszkańców, którzy są zainteresowani wymia-
ną starych pieców na gazowe. Taką zgodę otrzymali-
śmy (dla 30 gospodarstw domowych) i  stosowna in-
formacja została przekazana mieszkańcom tych części 
Zabrzeży, Czerńca i Łącka, w których gaz jest już do-
stępny bądź będzie w najbliższych miesiącach. 

Gmina Łącko jako jedna z  pierwszych podpisa-
ła z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
w Krakowie porozumienie w sprawie wspólnej realiza-
cji rządowego programu „Czyste Powietrze”. Decyzja ta 
była podyktowana chęcią pomocy naszym mieszkań-
com zainteresowanym skorzystaniem ze wspomniane-
go programu. W naszej gminie istnieje punkt obsługi 
programu „Czyste Powietrze”, w  ramach którego pra-
cownicy Gminy udzielają porad i mogą przeprowadzać 
wstępną weryfikację złożonych wniosków. Program 
skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na pa-
liwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jed-
norodzinnych. W ostatnich dwóch latach z programu 
przy pomocy naszego urzędu skorzystało 113 gospo-
darstw domowych z terenu naszej gminy. 

Gazyfikacja gminy
O  potrzebie doprowadzenia gazu do naszej gminy 

mówiło się od wielu lat. Pewne działania były nawet 
zainicjowane przez grupę samorządów (w  tym rów-
nież Łącko) ponad 20 lat temu. Zadanie to ostatecznie 
było możliwe dzięki aktywnej, w tym zakresie, polityce 
władz państwowych wspartej przychylnością Zarządu 
Polskiej Spółki Gazowniczej oraz wspólnym staraniom 
kilku okolicznych samorządów z władzami Szczawnicy 
na czele. Władze Gminy Łącko od 2017 r. również bar-
dzo aktywnie włączyły się w te działania.

W efekcie mamy sytuację, w której już w poprzednim 
sezonie grzewczym grupa domów w Zabrzeży korzysta-
ła z gazu do ogrzewania, a obecnie trwają mocno za-
awansowane prace związane zarówno z rozbudową sie-
ci, jak również z  przyłączeniem do niej sporej grupy 
domów w Czerńcu i Łącku. Rok ubiegły stał pod zna-
kiem uzyskiwania przez Spółkę niezbędnych pozwoleń 
i uzgodnień, a w obecnym trwają bardzo intensywne 
prace budowlane, rozpoczęte jeszcze w 2021 r. W su-
mie na terenie naszej gminy powstanie około 11 km 
sieci gazowej, a  liczba domów, które zawarły umowę 
przyłączeniową wynosi około 60 (wg danych z Gazow-
ni Limanowa). 
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Bardzo konsekwentna i  intensyw-
na w ostatnich latach budowa chod-
ników przy drogach wojewódzkich na 
terenie naszej gminy powoduje, że 
niewiele już pozostało miejsc, gdzie 
takich chodników nie ma. Oczywi-
ście dodać należy, że tak dobre tem-
po realizacji tych inwestycji nie było-
by możliwe bez przychylności Zarządu 
Województwa Małopolskiego na czele 
z Marszałkiem Witoldem Kozłowskim 
oraz świetnej współpracy z  Dyrekcją 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w  Kra-
kowie. Warto przy okazji wspomnieć, 
że tego typu zadania nie są zadaniami 
Gminy. Rozumiejąc jednak w pełni ich 
znaczenie dla bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców, systematycznie przygo-
towujemy kolejne dokumentacje i po-
łowę środków na ich realizację.

W  2021 r. powstał chodnik dla 
pieszych wraz z  zatoką autobusową 
w  miejscowości Czerniec. Wartość 
tego zadania zrealizowanego przez 
Gminę Łącko wyniosła ponad 265 tys. 
zł, z czego połowę stanowiła dotacja 
z budżetu Województwa Małopolskie-
go. Oprócz chodnika powstała kanali-
zacja deszczowa i doświetlone, nowo 
wytyczone przejście dla pieszych.

Pozostając w  temacie przejść dla 
pieszych, warto wspomnieć o  reali-
zowanym od kilku lat w  Małopolsce 
programie doświetlania przejść dla 
pieszych. Gmina Łącko konsekwentnie 
wykonuje takie zadania, wspierając 
się środkami z budżetu Województwa 
Małopolskiego, które pokrywają po-
łowę kosztów. W dwóch ostatnich la-
tach udało się w tym zakresie zrealizo-
wać zadania polegające na poprawie 
bezpieczeństwa na trzech przejściach 
dla pieszych w ciągu drogi wojewódz-
kiej. Dzięki zamontowanemu oświe-
tleniu widoczność na pasach w Łącku 
w okolicy bloku wielorodzinnego zna-
cząco się poprawiła. W Jazowsku na-
tomiast doświetlono dwa przejścia dla 
pieszych, które znajdują się na skrzy-
żowaniu pod kościołem i  w  pobliżu 
budynku wielofunkcyjnego. Zarów-
no w 2021, jak i w 2022 roku Gmi-
na Łącko uczestniczyła w  kosztach 
realizacji tych zadań poprzez udziele-
nie pomocy finansowej Województwu 
Małopolskiemu w  formie dotacji ce-
lowej w łącznej wysokości ponad 30 
tys. zł.

Wracając do tematu chodników, 
w  Zabrzeży powstanie kolejny frag-

ment dwustronnego chodnika przy 
DW 969 od kościoła w stronę Wietrz-
nic: lewostronny o  dł. ok. 520 mb 
oraz prawostronny o dł. ok. 260 mb. 
Jego fragment lewostronny (patrząc 
od kościoła) będzie w  części posze-
rzony do szerokości 3 m i w zamyśle 
ma stać się również miejscem poru-
szania się konduktów pogrzebowych 
obecnie wykorzystujących bardzo ru-
chliwą drogę wojewódzką. Mamy na-
dzieję, że uda się pierwszy etap tego 
kosztownego zadania, którego całko-
wita wartość szacowana jest na po-
nad 1 mln zł, zrealizować w następ-
nym roku. Obecnie końca dobiegają 
prace projektowe. 

W ramach współpracy Gminy Łącko 
z Powiatowym Zarządem Dróg w No-
wym Sączu w  2021 r. nasza gmina 
współfinansowała budowę chodnika 
w  ciągu drogi powiatowej Łącko – 
Czarny Potok o długości prawie 800 
mb w kwocie blisko 232 tys. zł.

Jeśli natomiast pod lupę weźmiemy 
oświetlenie uliczne, to w latach 2021–
2022 w  ramach modernizacji bądź 
rozbudowy istniejącego oświetlenia 
ulicznego wykonano prace, których 
koszt opiewał na prawie 340 tys. zł.  

Doświetlenie przejść dla pieszych
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GMinna inFrastrUktUra droGoWa

Gmina Łącko kontynuuje działania 
związane z budową chodników przy 
drogach powiatowych i wojewódzkich 
oraz doświetleniem przejść dla pieszych

        Ponad
  11

milionów zł 
Łączny koszt modernizacji 

dróg gminnych 
w latach 2021–2022



Lp. Nazwa zadania Kwota brutto 
1. Zakup 70 sztuk opraw LED i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika drogi wo-

jewódzkiej nr 969 w miejscowościach: Łącko – Maszkowice i Jazowsko 
60 011,70 zł  

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego drogi gminnej Kadcza – Pod Górę Dolną 3 296,40 zł

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w miejscowości Łącko 3 600,00 zł

4. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Zagorzyn – Budze w miejscowości Zagorzyn 60 481,50 zł

5. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Zarzecze – Na Pietruskie w miejscowości Zarzecze 12 000,00 zł

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy Szkole Podstawowej  w miejscowości Szczereż 6 282,89 zł

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 292075K, nr 292068K i nr 292072K w m. Zagorzyn 3 915,00 zł

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 292036K  w miejscowości Łącko 4 687,00 zł

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 291841K w miejscowości Jazowsko 1 938,00 zł

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 292100K  w miejscowości Wola Kosnowa 1 477,51 zł

11. Remont oświetlenia placu zabaw w miejscowości Kadcza 5 000,00  zł

12. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1541K oraz drogi gminnej nr 292181K 
w miejscowości Kicznia

117 656,73 zł

13. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 291666 K w miejscowości Obidza 59 324,68 zł

Razem 339 671,41 zł

WYKAZ ZMODERNIZOWANEGO OŚWIETLENIA W LATACH 2021–2022

obwodnica Łącka coraz bardziej realna
Na zlecenie ZDW w Krakowie, który działa w imieniu 
Marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego, trwają 
prace w ramach zadania pn. ,,Opracowanie koncepcji 
budowy obwodnicy Łącka wraz z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej”. W  kosztach tego opracowania 
uczestniczy również Gmina Łącko. Dzięki 
przychylności władz Województwa Małopolskiego 
i zaangażowaniu włodarzy naszej gminy realne staje 
się powstanie obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 

969, wyprowadzającej ruch tranzytowy z  centrum 
Łącka i  Czerńca. Oczywiście droga do ewentualnej 
finalizacji tej inwestycji jeszcze daleka i  będzie 
wymagać ogromnego zaangażowania, ale już podjęte 
działania oraz życzliwość władz wojewódzkich dla 
takiej inwestycji przekładające się na konkretne kroki 
wydają się być szansą, której nie wolno zmarnować. 
Byłaby to inwestycja na pokolenia, której wartość 
szacuje się na 85–90 mln zł.   

Niewątpliwie największą i historyczną inwestycją realizowaną przez Urząd Gminy jest budowa 
obiektu, jakim będzie Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej. Ze względu na ograniczone możli-

wości finansowe gminy Łącko realizację inwestycji podzielono na cztery etapy: I stan surowy, 
II montaż stolarki okiennej, III wykonanie elewacji i IV roboty wykończeniowe oraz zagospo-
darowanie terenu. Była to jedyna możliwość zapewnienia finansowania inwestycji, gdyż łącz-
na szacunkowa wartość robót wyniosła 43 mln zł, a takiej kwoty, bez gwarancji zapewnienia 
finansowania z zewnętrznych źródeł, budżet gminy Łącko by nie wytrzymał. Jak czas poka-
zał, podjęte ryzyko się opłaciło, ponieważ w przeciągu dwóch lat pozyskaliśmy prawie 50% 

środków zewnętrznych, a zarazem postępowania przetargowe prowadzone jeszcze w czasie 
dobrym dla inwestycji pozwoliły na zawarcie korzystnych finansowo umów. Jak możemy za-

uważyć, na budynku została już zamontowana stolarka i elewacja, wykonane zostały parkingi, 
oświetlenie zewnętrzne i pozostałe zagospodarowanie, a wewnątrz trwają prace instalacyjne i wy-

kończeniowe, które przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Dzięki sprawnej i konstruktyw-
nej współpracy z zespołem kierującym budową możemy zakładać, że obiekt zostanie wykonany do końca maja przyszłego roku. 
Natomiast procedury odbiorowe prowadzone przez PINB mogą potrwać dwa miesiące.

Paweł Dybiec
Zastępca Wójta Gminy
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dawna ścieżka „poza ogrody”
zamieni się w piękną ulicę

rozWiJaMy zakŁad 
Gospodarki koMUnaLneJ

Nowy ciągnik marki TYM z osprzętem

Zakład Gospodarki Komunalnej w  Łącku reali-
zuje szereg zadań, za które odpowiedzialna jest 
nasza Gmina. Jednostka ta jest również wykorzy-
stywana do wykonywania różnego rodzaju prac, 
większych bądź mniejszych, dba także o utrzyma-
nie czystości w  przestrzeni publicznej, w  dużej 
mierze jest odpowiedzialna za zimowe utrzyma-
nie dróg gminnych, a  także nadzoruje PSZOK-i, 
oczyszczalnie ścieków, wodociągi i  kanalizację. 
Jako gmina staramy się systematycznie moderni-
zować w Zakład Komunalny i inwestować w nie-
go, by podnosić standard usług świadczonych 
na rzecz naszych mieszkańców. Wykorzystuje-
my w tym celu różne projekty i dostępne źródła 
finansowania. 

W ostatnich latach ZGK doposażył się o:
•	  nowy samochód ciężarowy marki Renault 

Trucks D, o wartości 600 tys. zł; 
•	  nowy ciągnik marki TYM z  osprzętem 

o wartości ponad 250 tys. zł. 

Obydwa wyżej wymienione zakupy zostały do-
konane w  ramach budowy PSZOK w  Jazowsku 
współfinansowanego ze środków unijnych.

Ponadto zakupiono:
•	  śmieciarkę marki Renault o wartości blisko 

200 tys. zł; 
•	  samochód Dacia (wartość – ok. 18 800 zł);
•	  ciągnik do odśnieżania chodników wraz 

z pługiem (wartość – ponad 85 tys. zł); 
•	  samochód osobowy Citroen Berlingo o war-

tości blisko 10 tys. zł;
•	  samochód marki Peugeot Bipper o wartości 

ok. 9800 zł. 
Przykłady robót wykonanych przez pracowników 

Zakładu Komunalnego: odremontowanie schodów 
do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czar-
nym Potoku, naprawa schodów wejściowych do bu-
dynku SP w  Obidzy, wymiana okien w  budynku 
podstacji Pogotowia Ratunkowego w Łącku, wyko-
nanie boiska sportowego przy SP w Zarzeczu (bez 
nawierzchni syntetycznej). 
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Gospodarka koMUnaLna

 Prawie
  1,4

miliona zł 
wartość zakupionego sprzętu 

i wyposażenia ZGK 
w latach 2021–2022  

Nowy samochód ciężarowy Renault Trucks D

Nowy ciągnik do odśnieżania 
chodników Śmieciarka Renault

Samochód osobowy 
Citroen Berlingo



W  połowie lutego br. podpisano umowę na opraco-
wanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej 969 z drogą powiatową 
nr 1538K oraz drogą gminną nr 291836K w Jazowsku. Po 
przeprowadzeniu postępowania przetargowego, Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie zawarł umowę z Wyko-
nawcą. Wartość umowy ustalono na podstawie złożonej 
oferty na kwotę nieco ponad 125 tys. zł, a termin realizacji 
prac projektowych – do końca marca 2023 r.

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowla-
nego w oparciu o opracowaną w 2018 r., na zlecenie 
Gminy, koncepcję projektową przebudowy przedmioto-
wego skrzyżowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu Gminy Łącko 
w kwocie 50 tys. zł.

Rysunek przedstawia rozwiązania funkcjonalno-użyt-
kowe przedmiotowego ronda. 

powstaje projekt ronda w Jazowsku
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Prace wykonywane przez pracowników ZGK Łącko

Rozmieszczenie pojemników typu „dzwon” we wszystkich 
sołectwach

Nowy samochód Dacia
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BezpieCzeŃstWo

Wóz bojowy OSP Maszkowice

Wydawać by się mogło bezcelowe 
przypominanie o znaczeniu roli, jaką 
OSP pełnią w naszym środowisku, bo 
o tym już bardzo dużo zostało powie-
dziane. Tymczasem pojawiają się co-
raz to nowe obszary aktywności bra-
ci strażackiej, które jeszcze kilka lat 
temu były nie do pomyślenia. Wy-
starczy chociażby wspomnieć działa-
nia w czasie pandemii COVID-19 czy 
coraz częstsze wspomaganie pogo-
towia w dotarciu do potrzebujących 
pomocy pacjentów znajdujących się 
w trudno dostępnej lokalizacji (a ta-
kich jest u nas wiele). 

Wiedząc, jak ważną rolę w  naszym 
społeczeństwie odgrywają strażacy 
ochotnicy, którzy bezinteresownie sta-
rają się nieść pomoc potrzebującym 
w każdym momencie, chcemy na mia-
rę możliwości zapewnić im do tego jak 
najlepsze warunki. Dlatego też każdego 
roku staramy się pozyskiwać finansowa-
nie zewnętrzne, zarówno na zakup sprzę-
tu i  wyposażenia, jak również na mo-
dernizację remiz OSP. W 2021 r. udało 
się pozyskać 30 tys. zł dofinansowania 
z programu „Małopolskie OSP 2021” na 
remont strażnicy w Zagorzynie, co w po-
łączeniu z taką samą kwotą z budżetu 
Gminy i dzięki zaangażowaniu druhów 
pozwoliło na wykonanie szerokiego za-
kresu prac. W 2022 r. natomiast, w ra-
mach tego samego programu, moder-
nizację przeszła remiza OSP w Czerńcu. 
Prace polegały na wymianie pokrycia 
dachowego budynku, a na ich realizację 
gmina pozyskała 44 tys. z  Wojewódz-
twa Małopolskiego, 40 tys. do inwesty-
cji dołożyła Gmina Łącko. Wkład własny 
OSP Czerniec, oprócz wielkiego nakładu 
pracy to, kwota nieco ponad 35 tys. zł. 

Gmina wsparła też bardzo mocno 
druhów OSP Łącko, którzy przy ogrom-
nym zaangażowaniu własnym na prze-
łomie ubiegłego i bieżącego roku pod-
dali znacznej modernizacji salę główną 
w swojej remizie. Łącznie wsparcie finan-
sowe gminy wyniosło 70 tys. zł (bezpo-
średnio z budżetu oraz z Funduszu So-
łeckiego). Swój istotny wkład w postaci 
pracy i  sprzętu wniósł również Zakład 
Komunalny. Dzięki wspólnemu wysiłko-
wi sala, która wciąż służy do organizacji 
różnych wydarzeń dla całej społeczności 
gminy, zmieniła się nie do poznania.

Należy bardzo mocno podkreślić 
ogromny wkład pracy i zaangażowanie 
druhów, zarówno wspomnianych jedno-
stek, jak i też zdecydowanej większości 
pozostałych, we wszelkiego rodzaju pra-
cach przy strażnicach. Warto przypo-
mnieć, że od kilku lat jednostki otrzymu-
ją z budżetu Gminy dopłaty do kosztów 
energii i ogrzewania. W ten sposób sta-
ramy się, chociaż częściowo, wspomóc 
druhów w rosnących kosztach utrzyma-
nia obiektów.

Dodatkowo druhowie zakupili sprzęt 
strażacki niezbędny do prowadzenia ak-
cji. Wartość zakupionego sprzętu i wy-
posażenia w zeszłym roku wyniosła oko-
ło 13 tys. zł, natomiast w roku bieżącym 
było to blisko 50 tys. zł. Było to możliwe 
dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu 
druhów z OSP Czerniec, które pozwoliło 
na pozyskanie dofinansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska w kwocie prawie 23 tys. zł. Resztę, tj. 
prawie 26 tys. zł stanowiły środki Gminy. 

Pozostając w  temacie straży pożar-
nych, nie można nie wspomnieć o  re-
alizowanych konsekwentnie od kilku lat 
działaniach na rzecz "odmładzania" par-
ku samochodowego naszych OSP. I tak, 
w ubiegłym roku za kwotę ponad 210 
tys. zł (w tym 110 tys. zł środków Gmi-
ny) wóz strażacki marki MAN zakupiła 
OSP w Woli Kosnowej. Bieżący rok pod 
tym względem okazał się niezwykle ła-
skawy dla druhów z Maszkowic, którzy 
przy bardzo wydatnym wsparciu władz 
naszej Gminy pozyskali bezpłatnie wóz 
bojowy marki Renault (o  wartości po-
nad 400 tys. zł) ze Szkoły Aspirantów 
PSP w Krakowie.

W ostatnim czasie wszystkie Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze otrzymały kil-
kutysięczne dotacje z MSWiA.

Końcem listopada br. Gmina Łącko 
złożyła kolejny wniosek, tym razem do 
Funduszu Sprawiedliwości (Minister-

stwo Sprawiedliwości) o  dofinansowa-
nie zakupu dodatkowego wyposażenia 
dla wszystkich naszych 12 OSP na kwotę 
ponad 100 tys. zł. Obecnie czekamy na 
jego ocenę. 

Ponadto w  naszej gminie rokrocz-
nie przeprowadzany jest szereg zawo-
dów, ćwiczeń i  turniejów strażackich. 
Jako samorząd staramy się wspierać te 
inicjatywy, ponieważ wiemy, jak ważna 
jest sprawność naszych druhów, którzy 
w  przypadku zagrożenia bezinteresow-
nie starają się nieść pomoc. Przykła-
dem takich działań był zorganizowany 
I  Gminny Zlot Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych, który odbył się w  lipcu 
2022 r., a którego organizatorem była 
OSP w Czerńcu. Zlot ten po raz pierwszy 
udało się przeprowadzić dzięki współpra-
cy druhów z Czerńca, Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Łącku oraz Gminy Łącko. 

Dodatkowo, oprócz wsparcia udziela-
nego naszym Ochotniczym Strażom Po-
żarnym, staramy się również w  miarę 
możliwości dofinansowywać wspólnie 
z innymi samorządami pozostałe służby 
mundurowe. Przykładem takiego dzia-
łania jest przekazanie środków finanso-
wych w wysokości 20 tys. zł starosądec-
kiej policji na zakup radiowozu. 

Nie pozostajemy też obojętni na tra-
gedie, które dotykają innych. W  wy-
miarze lokalnym tak było ze wsparciem 
druhów z naszego terenu, którzy wyjeż-
dżali pomagać mieszkańcom Sądecczy-
zny dotkniętym wichurami czy wielkim 
pożarem w  Nowej Białej. Tę ostatnią 
wspomogliśmy kwotą 20 tys. zł jako 
samorząd.

Ogromnie budujące było wsparcie, ja-
kiego mieszkańcy naszej gminy udzieli-
li dotkniętym wojną Ukraińcom, dla któ-
rych otwarli swoje serca, domy i portfele. 
W tę pomoc również włączył się samo-
rząd Gminy Łącko. Wszystkim składamy 
gorące podziękowania.

poprawa warunków funkcjonowania osp 
i wsparcie służb mundurowych



Remont remizy w Zagorzynie

Nasi druhowie z pomocą w Nowej Białej
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Remont sali głównej w remizie OSP Łącko

Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Czerniec 

Gminne zawody MDP - OSP Czerniec
Przekazanie radiowozu KP w Starym Sączu

Wóz bojowy OSP Wola Kosnowa

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla 
Komisariatu Policji w Starym Sączu

      Ponad
  1,8

miliona zł 
Łączna wartość doposażenia 
oraz pozyskanego sprzętu 

i wyposażenia OSP



nie tyLko inWestyCJe

 Minione dwa lata również w  obszarze szeroko 
rozumianych działań społecznych były niełatwe, 
bez względu na to, czy mówimy o  działalności 
kulturalnej, rozrywkowej czy sportowej. W  roku 
bieżącym wracamy do ,,normalności”, ale szczególnie 
rok ubiegły był specyficzny. Z  racji panującej 
pandemii zdecydowana większość organizowanych 
w poprzednich latach wydarzeń i działań nie mogła 
się odbyć lub była przenoszona do internetu (na 
ile było to możliwe). Pracownicy GOK w  Łącku 
podejmowali w tym zakresie innowacyjne działania. 
W  przypadkach, w  których było to możliwe, 
organizowano wydarzenia, jak np. projekcje kina 
plenerowego, II Zlot Pojazdów Zabytkowych czy 
inscenizacja historyczna „Na partyzanckim szlaku”. 
W kilku przypadkach nasze podmioty funkcjonujące 
w  obszarze kultury były również w  stanie wziąć 
udział w dużych wydarzeniach zewnętrznych. I tak 
np. Zespołowi Górale Łąccy udało się wywalczyć 
wyróżnienie na 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu, a  Grupa teatralna „Berecik” po uzyskaniu 
kwalifikacji wzięła udział w Małopolskim Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”.

 Rok bieżący rozpoczęliśmy kolejnym Koncertem 
Noworocznym w  Łącku, życząc sobie, aby czas 
pandemii i  izolacji ustąpił pola normalności. 
O  tym jak bardzo tej normalności nam wszystkim 
brakowało może chociażby świadczyć fakt 
rekordowej frekwencji na wieczornych koncertach 
w trakcie Święta Kwitnącej Jabłoni, które wróciło po 

dwuletniej przerwie. Powrotu doczekały się również 
inne prospołeczne akcje:

•	 ● Wielkanocny i Bożonarodzeniowy Kiermasz; 
•	 ● Piknik Rodzinny w  Strefie Rekreacji nad 

Dunajcem;
•	 ● Wspierane przez gminę festyny organizowane 

w naszych miejscowościach;
•	 ● Wiosenne sprzątanie Gminy Łącko;
•	 ● Gminny Dzień Dziecka;
•	 ● Gminny Dzień Kobiet;
•	 ● Gminny Dzień Działacza Kultury;
•	 ● Orszaki Trzech Króli;
•	 ● Wieczór Patriotyczny;
•	 ● Oferta feryjna i wakacyjna GOK, Biblioteki 

i Zespołu Świetlic dla dzieci.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się 
zorganizowany przy znacznym zaangażowaniu 
Gminy Łącko Koncert Wsparcia dla Ukrainy, który 
był jednym z największych tego typu wydarzeń na 
Sądecczyźnie

Podobnie rzecz się miała z wydarzeniami sportowo-
rekreacyjnymi. Gmina Łącko mocno stawia na tę 
formę aktywności społeczeństwa. Stąd też zespół 
pracowników hali sportowej i orlików w bieżącym 
roku powrócił z bogatą ofertą tego typu wydarzeń, 
która została jeszcze poszerzona. Było to możliwe 
dzięki powstaniu w naszej gminie zupełnie nowych 
obiektów służących aktywności, jak chociażby 
pumptrack czy skatepark.

działalność kulturalna i sportowa
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kULtUra i sport

FUTSAL CUP ŁĄCKO 2022 Zawody na Pumptracku

Zwycięzcy Turnieju Sołectw 
w Piłkę Nożną



Rekonstrukcje historyczne – fot. Tim Demski
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Koncert Noworoczny 2022

Święto Kwitnącej Jabłoni 2022

Dzień Działacza Kultury

Konkurs podłaźniczek i pająków bożonarodzeniowych

Orszak Trzech Króli 2022



działania prospołeczne

kULtUra i sport

Koncert charytatywny Dla Ukrainy

Gminny Dzień Seniora

Zbiórka rzeczy dla Ukrainy

Członkowie Klubu Senior + w Zakopanem

Szeroki zakres działań prospołecznych w  ciągu 
ostatnich lat prowadził również Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łącku, który oprócz swych ustawowych 
zadań, takich jak m.in. przyznawanie i  wypłacanie 
świadczeń, prowadzenie Mieszkania Chronionego, 
pracy socjalnej i wielu innych działań wynikających 
z  ustawy, realizował także takie programy jak 
„Opieka Wytchnieniowa” czy „Asystent Osobisty 
Osoby Niepełnosprawnej”. Ponadto w  ramach 
programu „Pomoc Żywnościowa” w  2021 r. udało 
się pomóc 1114 mieszkańcom, wydając łącznie ponad 
23,5 tony żywności. W  bieżącym roku nasz OPS 
objął wsparciem 187 obywateli Ukrainy, którzy chcąc 
schronić się przed wojną, przybyli do naszej Gminy. 
Dzięki pomocy społecznej otrzymują oni jednorazowe 
zapomogi i zasiłki na żywność, a  ukraińskie dzieci 
objęte są dożywianiem w  szkołach. Dodatkowo 
organizowane były zbiórki darów i  żywności 
dla naszych sąsiadów. Mieszkańcy gminy Łącko 
udzielający wsparcia w  postaci mieszkania również 
mogą liczyć na wypłatę świadczeń w tym zakresie.

Na szczególną uwagę zasługuje prężnie działający 
Klub Senior + w Łącku, który funkcjonuje w strukturze 
Ośrodka Pomocy Społecznej. W  dwóch ostatnich 
latach realizował takie inicjatywy jak m.in.: spotkania 
integracyjne z uczestnikami WTZ w Czarnym Potoku, 
wspólne wyjścia z przedszkolakami do PSZOK w Łącku 
czy do schroniska, wizyta w Specjalistycznej Placówce 
Wsparcia Dziennego w  Zagorzynie, Dzień Dziecka 
w Klubie Seniora, spotkania autorskie w Powiatowej 
i  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w  Starym 
Sączu, wyjazdy na seminaria czy wyjazd integracyjny 
z dziećmi do Teatru w Krakowie. Ponadto w Klubie 
Seniora odbył się Dzień Otwarty, Turnieje szachowe 
– mistrzostwa Klubów Seniora. Klub współpracuje 
również z  Gminną Biblioteką Publiczną w  Łącku 
oraz z  Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 
Oprócz tego do regularnych zajęć klubowych należą 
warsztaty manualne, kulinarne, zajęcia ruchowe, 
spotkania z  psychologiem, spotkania grupy 
dyskusyjnej Senior+Książka, piesze wycieczki i  inne 
wyjazdy o charakterze rekreacyjno-turystycznym.

Innym istotnym projektem realizowanym przez 
OPS w  Łącku jest Punkt Konsultacyjny dla osób 
i rodzin w kryzysie. Daje on możliwość skorzystania 
z kompleksowego wsparcia przez specjalistów takich 
jak: pracownicy socjalni, radca prawny, psycholog 
czy psychoterapeuta. Zacieśniona została również 
współpraca z  innymi podmiotami zajmującymi 
się na terenie gminy rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie. Z kompleksowego wsparcia w 2022 roku 
skorzystało 307 osób.

W ostatnim czasie pracownicy OPS prężnie działali 
przy nowych zadaniach, jakimi było przyjmowanie 
wniosków oraz ich rozpatrywanie i  wydawanie 
decyzji dotyczących dodatku węglowego, dodatku 
osłonowego oraz dodatków na pozostałe źródła 
ciepła. Łącznie w  tym zakresie wydano ponad 6,3 
tys. decyzji.

28 Gmina Łącko 2021–2022 
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nie oszczędza nas aura

Z  perspektywy naszej, lokalnej staje się zauważalna 
od kilku lat pewna nieubłagana i powtarzająca się i po-
wtarzająca się z  niepokojącą regularnością pewna pra-
widłowość. Coraz trudniej o spokojny, „normalny” i bar-
dzo potrzebny deszcz, który zasilałby nasz region w wodę, 
której mamy zatrważająco coraz mniej (zwłaszcza tej do 
spożycia). Z  roku na rok nasilają się za to krótkotrwałe, 
gwałtowne ulewy powodujące niesamowicie silny spływ 
powierzchniowy, którego skali nie są absolutnie w  sta-
nie przyjąć istniejące rowy, fosy itp. Trzeba sobie przy tej 
okazji powiedzieć brutalną i niestety przykrą (bo nas do-
tyczy) prawdę: płacimy i będziemy płacić coraz większą 
cenę za przybywające z roku na rok tysiące metrów kwa-
dratowych betonowanych na różne sposoby powierzchni, 
bardziej lub mniej świadomie likwidowanych przepustów 
i fos, wody opadowej odprowadzanej z dachów i działek 
bezpośrednio na drogi lub do fos bez jakiejkolwiek reflek-
sji (nie wspominając nawet o obowiązujących w tym za-
kresie przepisach). Jako samorząd, ale i  też my wszyscy 
— podatnicy – płacimy cenę w postaci kosztów usuwania 
skutków powodzi i odbudowy infrastruktury. Nie inaczej 
było w naszej gminie w poprzednich dwóch latach.

Na szczęście, dzięki przychylności pana Wojewody, na 
odbudowę uszkodzonej infrastruktury Gmina Łącko pozy-
skała środki finansowe z budżetu państwa. Decyzją pana 
Premiera Gminie Łącko przyznano dwie promesy. W ubie-
głym roku w kwocie przeszło 873 tys. zł, a w roku bie-
żącym – 600 tys. zł. Dzięki nim udało się odbudować na-
stępujące drogi:

•	 Czerniec – Ciosówka w m. Czerniec, na odc. dł. 550 
m.b.;

•	 Łącko – Czerniec Byniowa w m. Łącko, na odc. dł. 
420 m.b.; 

•	 Zabrzeż – Kluczniki w m. Zabrzeż, na odc. dł. 400 
m.b.;

•	 Zagorzyn – Leśna Skalica w m. Zagorzyn, na odc. dł. 
700 m.b.;

•	 Łazy Brzyńskie – Pod Prehybę w m. Łazy Brzyńskie, 
na odc. dł. 1000 m.b.;

•	 Czerniec – Sośnie w m. Czerniec na odc. ok. 1500 
m.b.

Zmieniająca się wokół nas coraz szybciej rzeczywistość 
stawia przed samorządem coraz to nowe zadania i wyzwa-
nia. Oprócz tego, z czym zmagał i zmaga się ,,od zawsze”, 
jak np. budowa dróg, kanalizacji, szkół itd., pojawiają się 
zagadnienia, które jeszcze kilkanaście lat temu były mało 
istotne lub niezauważalne. Jednym z takich obszarów jest 
bez wątpienia polityka senioralna. Wraz z  rosnącą gru-
pą seniorów w  naszej społeczności rośnie odpowiedzial-
ność samorządu za kreowanie właściwej społecznej polity-
ki lokalnej. 

Jako samorząd staramy się również nie pozostawać obo-
jętni na coraz trudniejszą sytuację tej grupy naszych miesz-
kańców, dzięki którym Łącko jest od dawna nazywane 
nieformalną ,,stolicą małopolskiego sadownictwa”, czyli sa-
downików. Niestety możliwości samorządu są tutaj mocno 
ograniczone. Stosowane są umorzenia podatkowe dla tych, 
których dotyka regularnie powtarzająca się klęska grado-
bicia. Przede wszystkim jednak władze gminy Łącko, gdzie 
tylko jest to możliwe, zwracają uwagę na coraz trudniejszą 
sytuację sadowników (nie tylko w naszej gminie) i próbu-
ją tworzyć pozytywny lobbing na rzecz zmian 
systemowych i  powstania niezbędnego 
mechanizmu wsparcia, który by w  spo-
sób stabilny i czytelny dawał sadownic-
twu możliwość przetrwania, a sadowni-
kom szansę na godne warunki pracy.

Dyskusja na temat zachodzących zmian klimatu ma bardzo szerokie grono tych, którzy uważają, że zmiany te są 
faktem, jak również tych, którzy zupełnie się z tym nie zgadzają. 

Drogi zniszczone po nawałnicach 
Wizyta Ministra Grzegorza Pudy w łąckich sadach 

w związku ze szkodami gradowymi



plany na przyszłość 

Wizualizacja sali gimnastycznej przy SP
 w Czarnym Potoku

BUdŻet na rok 2023

Obecna kadencja samorządu Gminy Łącko obfituje w duże inwestycje. O jednych mówiło się od lat, a  inne 
pomysły pojawiły się stosunkowo niedawno. Wszystkie łączy jeden wspólny mianownik – bez skutecznego 
szukania środków zewnętrznych przez władze i pracowników naszej gminy, nie byłaby możliwa ich realizacja 
w takiej skali. Wystarczy wspomnieć choćby: Centrum Kultury, nowe oczyszczalnie ścieków w Łącku i Kadczy, 
sieć kanalizacyjną w Zabrzeży, Woli Kosnowej, Woli Piskulinej, znacznej części Maszkowic oraz na os. Pożogi 
w Łącku, kanalizację i wodociąg w Kadczy, rozbudowę SP w Maszkowicach wraz z  salą gimnastyczną czy 
budynek wielofunkcyjny w Obidzy.  

Systematycznie i konsekwentnie rozwijamy infrastrukturę rekreacyjno-sportową na tere-
nie naszej gminy. 

Z  satysfakcją przyjmujemy pozytywne opinie dotyczące zrewitalizowanych terenów 
nad Dunajcem, na których powstały takie atrakcje jak pumptrack, skatepark, boisko 
do siatkówki plażowej i piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, siłownia Street Workout. 
Mając na uwadze zainteresowanie, jakim cieszą się te tereny, planujemy w najbliż-
szym roku wykonać tam kolejny plac zabaw w formie strefy wspinaczkowej oraz kort 
tenisowy. Dla realizacji tych zamierzeń posiadamy już dokumentację projektową oraz 
uzyskaliśmy wymagane pozwolenia. Rysuje się również możliwość pozyskania dofi-

nansowania na ten cel. W sferze marzeń pozostaje stworzenie tam kameralnej sceny 
koncertowej, gdzie mogłyby się odbywać letnie koncerty naszej uzdolnionej młodzieży. 
W ostatnich dwóch latach wykonaliśmy 4 place zabaw, w miejscowościach Jazowsko, Za-

gorzyn, Zabrzeż i Czerniec, a kolejne dwa, w Kadczy i Woli Kosnowej, powstaną w przyszłym 
roku. Dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Sportu nową nawierzchnię uzyska boisko do piłki nożnej Orlik w Jazow-
sku, a dodatkowo, na obiekcie tym oraz na Orliku w Łącku oświetlenie zostanie wymienione na lampy LED. Pozyskali-
śmy kwotę 1,3 mln zł dofinansowania na przebudowę płyty boiska sportowego GLKS Zyndram Łącko, jednak obecna 
sytuacja na rynku budowlanym nie napawa optymizmem, a koszt sztucznej murawy wzrósł w ciągu roku o około 25%. 

Paweł Dybiec
Zastępca Wójta Gminy

Związek wymienionych inwestycji z  planami na 
przyszłość jest następujący – nadal chcielibyśmy 
intensywnie rozwijać gminę Łącko w  różnych 
obszarach tak, aby kojarzyła się naszym 

mieszkańcom jako dobre miejsce do życia. Oczywiście 
zdajemy sobie sprawę z  czekającego jeszcze ogromu 
potrzeb i  wyzwań wiążących się z  ich realizacją. 
Przywołane wyżej kilka przykładów inwestycji z ostatnich 
lat może stanowić dowód na to, że jako samorząd nie 
tylko nie boimy się wyzwań, ale i potrafimy skutecznie 
je podejmować.

Wśród absolutnych priorytetów na najbliższy czas 
wskazać należy właściwe (na miarę posiadanych 
możliwości) przygotowanie się do pozyskiwania środków 

z nowej perspektywy unijnej. Nie wchodząc absolutnie 
w  wielką politykę, bo nie od tego jest samorząd, 
trzeba mieć nadzieję, że środki te zostaną uruchomione 
w  niedługim czasie, a  my mamy być gotowi, by 
skutecznie po nie sięgać w  ogłaszanych konkursach. 
To oznacza przygotowanie dobrych pomysłów 
i niezbędnych dokumentacji na ich realizację. Jeśli ktoś 
miałby wątpliwości, dlaczego to ma być dla naszej gminy 
tak ważne, to warto spojrzeć wokół siebie, by zobaczyć, 
ile w ostatnich latach zrealizowaliśmy inwestycji dzięki 
środkom unijnym, wspartych w ostatnim czasie bardzo 
mocno również środkami rządowymi

Z zadań konkretnych na następny rok można 
wskazać te realizowane, które będą wkrótce 
zakończone: 

•	 Budowa Centrum Kultury; 
•	 Trzeci i ostatni etap budowy kanalizacji w Kadczy 

(Działy);
•	 Termomodernizacja kolejnych trzech szkół 

(Zabrzeż, Jazowsko i Szczereż);
•	 Drugi etap modernizacji drogi Jazowsko – Szczereż 

wraz z budową chodnika w Jazowsku; 
•	 Projekt Szkoły na „6” w Gminie Łącko (omówiony 

szerzej w części niniejszego Biuletynu dot. oświaty)
•	 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 

sali gimnastycznej przy SP w Czarnym Potoku;
•	 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 

kanalizacji sanitarnej w Maszkowicach – Centrum 
(tam, gdzie udało się uzyskać zgody właścicieli).
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Czat online z Wójtem Gminy Łącko

L.p. Nazwa zadania Długość 
(m.b.)

1 Modernizacja drogi gminnej nr 292027K Łącko – 
Słoneczna w m. Łącko, na odcinku w km 0+000 – 0+390

390

2 Modernizacja drogi gminnej nr 291967K Łącko – Łączki 
w m. Łącko, w km 0+004 – 0+293

289

3 Modernizacja drogi gminnej nr 291988K Łącko – 
Do Kopania w m. Łącko, w km 0+080 – 1+120

1040

4 Modernizacja drogi gminnej nr 292022K Łącko – 
Kobyle Dunajczyska w m. Łącko, w km 0+250 – 0+615 

365

5 Modernizacja drogi gminnej nr 292016K Łącko – 
Krakowska w m. Łącko, w km 0+000 – 0+905

905

6 Modernizacja drogi gminnej nr 292135K Czarny Potok – 
Na Berdychów w m. Czarny Potok, w km 0+390 – 1+130

740

7 Modernizacja drogi gminnej nr 292068K Zagorzyn – 
Na Sośnie, w km 0+000 – 1+000

1000

8 Modernizacja drogi gminnej nr 291850K Jazowsko 
– W Płanki (Moczarki) w m. Jazowsko, w km 0+000 – 
0+650

650

9 Modernizacja drogi gminnej nr 291845K Jazowsko – 
Płanki w m. Jazowsko, w km 0+000 – 0+380

380

10 Modernizacja drogi gminnej nr 291670K Obidza –
Ligasówka Place w m. Obidza, w km 0+000 – 0+520

520

11 Modernizacja drogi gminnej nr 292187K Kicznia – 
Wygony w m. Kicznia, w km 0+000 – 0+425

425

12 Modernizacja drogi gminnej nr 291870K Maszkowice 
– Biały Potok w m. Maszkowice, w km 0+000 – 1+100

1100

13 Modernizacja drogi gminnej nr 291915K Zabrzeż – 
Na Zarzecze" w m. Zabrzeż, w km 0+005 – 0+195 (po-
szerzenie wjazdu od str. Zabrzeży)

190

14 Modernizacja drogi gminnej nr 292218K Wola Piskulina 
– Parysz w m. Wola Piskuina, w km 1+900 – 2+510

610

15 Modernizacja drogi gminnej nr 291816K Kadcza – 
Pod Górę w m. Kadcza, na odcinku w km 0+051,50 – 
0+551,50 

500

Razem 9 104

Zadania przewidziane do realizacji z Rządowego 
Funduszu Polski Ład

Realizacja nowych zadań inwestycyjnych 
w 2023 roku: 

•	 Budowa dwóch kompleksów boisk wraz 
z  infrastrukturą towarzyszącą przy SP 
w  Zagorzynie i  Jazowsku (na działce 
zakupionej przez Gminę);

•	 Montaż instalacji fotowoltaicznych na 
kilkunastu gminnych obiektach (szkoły, 
oczyszczalnie, hala sportowa);

•	 Kolejny etap budowy kanalizacji 
w  Maszkowicach (pozostała część od 
„Przykopy” – zlewnia w  stronę Jazowska). 
Na to zadanie mamy już wstępnie przyznane 
dofinansowanie unijne, o  które skutecznie 
wnioskowaliśmy w dodatkowym naborze w br. 
(jeszcze ze „starej perspektywy finansowej”) 
w kwocie około 2,7 mln zł;

•	 Budowa linii tłocznej w  Łącku (od ujęcia 
wody do zbiornika) wraz z  budową 
dodatkowego zbiornika. Finansowanie tego 
zadania mamy już zapewnione w  oparciu 
o  środki pozyskane i  własne, a  szacowany 
koszt to około 3 mln zł;

•	 Rewitalizacja skwerku na Rynku w Łącku;
•	 Pierwszy etap budowy chodnika w Zabrzeży 

(od kościoła w  stronę Wietrznic, zadanie 
warunkowane uzyskaniem dofinansowania 
z Województwa Małopolskiego).

Modernizacja infrastruktury sportowej na 
terenie gminy:

•	 Modernizacja boiska GLKS Zyndram Łącko 
(wniosek gminy do Ministerstwa Sportu 
otrzymał pozytywną ocenę i prawie 1,3 mln zł 
dofinansowania w 2023 r.);

•	 Modernizacja naszych orlików (podobnie 
jak wyżej – przyznano dofinansowanie 
z  Ministerstwa Sportu na przyszły rok 
w kwocie 523 tys. zł): orlik Jazowsko – wymiana 
nawierzchni i oświetlenia na LED, orlik Łącko 
- wymiana oświetlenia na LED. Realizacja ww. 
zadań w  zakresie modernizacji infrastruktury 
sportowej będzie uzależniona od możliwości 
budżetu gminy i sytuacji cenowej na rynku; 

•	 Kolejny etap modernizacji infrastruktury 
drogowej w naszej gminie w ramach Programu 
Polski Ład (kilkanaście odcinków dróg – 
finansowanie pozyskane ze wspomnianego 
Programu oraz ze środków własnych).

Na zakończenie pragniemy przy-
pomnieć, że z reguły raz w miesiącu 
(w miarę możliwości w pierwszy lub 
ostatni poniedziałek miesiąca) odby-
wają się czaty online z Wójtem Gmi-
ny Łącko. 

Czat ten po raz pierwszy odbył 
się w  połowie 2021 r., z  inicjaty-
wy Wójta Gminy Jana Dziedziny. Biorąc w nim udział, 
mogą Państwo zaczerpnąć informacji bądź otrzymać 
odpowiedź na nurtujące Państwa pytania bez koniecz-

ności wcześniejszego umawiania się 
z  włodarzem gminy na spotkanie. 
Czat ten jest również miejscem, gdzie 
mogą Państwo zasugerować ciekawe 
pomysły na kolejne inwestycje czy 
przedsięwzięcia w naszej gminie.

O  terminach czatów informujemy 
wcześniej na profilu Gminy Łącko na 

Facebooku oraz na stronie internetowej www.lacko.pl.
Serdecznie zachęcamy do tej formy kontaktu z Wój-

tem Gminy Łącko.
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