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INWESTYCJE I DZIAŁANIA

GMINA ŁĄCKO



Zakończono roboty związane z modernizacją drogi

gminnej „Jazowsko – Do Starej Cegielni” w miejscowości

Jazowsko.

Wartość wykonanych robót brutto wyniosła 187 276,84 zł,

w tym dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Małopolskiego w wysokości 133 981,00 zł.

GMINA ŁĄCKO



Uroczyste podpisanie umowy gwarantującej przyznanie

środków finansowych na realizację zadania pn.

„Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko,

Zagorzyn i Kicznia”- 31 maja 2017 r.

Kwota, jaka została przyznana Gminie Łącko przez Zarząd

Województwa Małopolskiego wynosi 1,5 mln zł, przy czym

całkowity koszt realizacji zadania oszacowano na 3,27 mln zł.

GMINA ŁĄCKO



29 czerwca br. podpisano umowę na zadanie inwestycyjne p.n.

„Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w budynku ZSG

w Łącku” w ramach zadania p.n. „Termomodernizacja szkół

w miejscowościach Łącko, Zagorzyn, Kicznia.”

Koszt inwestycji wyniesie 319 800,00 zł brutto.

Umowny termin wykonania zadania to: 30 sierpnia 2017 r.

Zadanie zostało dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014 – 2020.

GMINA ŁĄCKO



29 czerwca br. podpisano umowę na zadanie inwestycyjne p.n.

„Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w budynku

Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Zagorzynie” w ramach

zadania p.n. „Termomodernizacja szkół w miejscowości Łącko,

Zagorzyn, Kicznia – Część 2”.

Koszt inwestycji wyniesie 365 000,00 zł brutto

Umowny termin wykonania zadania to: 30 sierpnia 2017 r.

Zadanie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

GMINA ŁĄCKO



Podpisano umowę na zadanie inwestycyjne p.n.

„Termomodernizacja ZSG w Zagorzynie” w ramach zadania p.n.

„Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn,

Kicznia”.

Koszt inwestycji wyniesie 651 425,79 zł brutto

Umowny Termin wykonania zadania to: 30 września 2017 r.

Zadanie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014 – 2020.

GMINA ŁĄCKO



W ramach konkursu Samorządu Województwa

Małopolskiego „MAŁOPOLSKIE KAPLICZKI 2017”

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie w wysokości

3 000 zł na „Remont kapliczki wiejskiej w Zagorzynie

– etap II remont dachu”.

Prace zostaną wykonane do końca października br.

Łączna wartość zadania wynosi 6 940,19 zł.

GMINA ŁĄCKO



Złożone zostały dwie oferty na zadanie inwestycyjne p.n.:

Dostosowanie sal na potrzeby pracowni informatycznych

w ramach zadania p.n.: Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie

Łącko.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie robót remontowych pomieszczeń klas i wykonanie

instalacji okablowania strukturalnego, które będą przebudowywane

na pracownię komputerową w:

- część1: w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Łącku, Jazowsku,

Zagorzynie;

-część2: w Szkole Podstawej w Kiczni, Zagorzynie, Czarnym

Potoku, Obidzy i Maszkowicach.

Zadanie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

GMINA ŁĄCKO



Ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne p.n.: Adaptacja

pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w

Łącku na potrzeby oddziału przedszkolnego w ramach projektu

„Wesołe przedszkolaki m. Łącko”

Projekt dofinansowany w Ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Została złożona 1 oferta:

KOMPLEX – BUD Józef Wójcik, Czerniec 120, 33-390 Łącko -

kwota brutto 175 245,00 zł; okres gwarancji 60 miesięcy.

GMINA ŁĄCKO



Złożone zostały trzy oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Łącku na

cele rekreacyjno – sportowe.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

-boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem,

-siłowni zewnętrznej,

-boiska do piłki ręcznej– nawierzchnia poliuretanowa wraz z wyposażeniem

sportowym,

-boiska do siatkówki - nawierzchnia poliuretanowa wraz z wyposażeniem

sportowym,

-wykonanie bieżni – nawierzchnia poliuretanowa,

-wykonanie skoczni w dal,

-wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu,

-remont nawierzchni placu zabaw.

Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 1 180 484, 73 zł

Wnioskowane dofinansowanie to 871 906, 00 zł

GMINA ŁĄCKO



W ramach naboru o dofinansowanie projektów w ramach 11.

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działania 11.2 Odnowa

obszarów wiejskich Gmina Łącko złożyła wniosek aplikacyjny pn.

„Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku”.

Budynek ma łączyć w sobie funkcję domu kultury, kina, szkoły

muzycznej, biblioteki oraz świetlicy. W ramach tego konkursu,

budowa nowych obiektów może dotyczyć wyłącznie instytucji

kultury.

Planowany termin rzeczowej realizacji projektu to lata 2018 - 2020.

Całkowita wartość złożonego zadania wynosi 31 227 959,97 zł, w tym

wartość zadania związanego z budową domu kultury 7 987 840,75 zł.

Wartość wnioskowanego dofinansowania do tej części wynosi

5 990 880,53 zł.

GMINA ŁĄCKO



Pozytywny wynik wniosku złożonego do Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom

i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”

pozwolił na zakup dla 6 jednostek OSP 9 kompletów odzieży

ochronnej.

Wartość projektu wyniosła 27 000 zł, w tym dofinansowanie

13 500 zł.

GMINA ŁĄCKO



Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa

infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej

i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej”.

Zadanie obejmuje szereg działań o charakterze inwestycyjnym

związanym z:

-modernizacją infrastruktury Amfiteatru na Górze Jeżowa w Łącku;

-zakup wyposażenia;

-działaniami mającymi na celu dokumentowanie i upowszechnianie

dziedzictwa kulturowego naszej gminy.

Okres realizacji projektu przypada na lata 2017 - 2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 932 374,32 zł, w tym wartość

dofinansowania 571 324,94 zł.

GMINA ŁĄCKO



24 lipca zostanie podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w 

drodze przetargu - firmą ZIBUD z Kamienicy na budowę ścieżki 

biegowo - rowerowej o łącznej długości 3,3 km. 

Łączny koszt inwestycji wynosi 3 188 822,22 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 2 359 903,67 zł w

ramach RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych

zasobów subregionów – SPR.

Planowany termin wykonania zadania to listopad 2017 r.

GMINA ŁĄCKO



Uroczyste podpisanie umowy gwarantującej

wsparcie finansowe w ramach projektu „Małopolska

Niania”- 10 lipca 2017 r.

GMINA ŁĄCKO



Spotkanie w Szczawnicy poświęcone inauguracji projektu 

,,Gazyfikacja Szczawnicy i gmin ościennych” -15 lipca 2017 r.

Do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa doprowadzi gaz do 6 nowych gmin

w województwie małopolskim. Będą to Miasto i Gmina Szczawnica oraz Gminy

Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem, Słopnice, Kamienica i Łącko. Po

zakończeniu prac w sześciu małopolskich gminach przybędą w sumie 73 kilometry

sieci oraz dwie stacje gazowe. Szacowany wolumen dystrybuowanego gazu wyniesie

minimum 4,9 miliardów metrów sześciennych rocznie. Planowany całkowity koszt

realizacji projektu to niemal 40 milionów złotych. Maksymalna kwota wydatków

kwalifikowanych to ponad 30 milionów złotych, natomiast wysokość dofinansowania

wyniesie prawie 24 miliony złotych.

GMINA ŁĄCKO



Spotkanie pn. "Edukacja zdrowotna" w ramach

projektu Aktywny Senior 60+ - 6 lipca 2017 r.

W Klubie Seniora w Łącku w ramach projektu socjalnego

Aktywny Senior 60+ realizowanego przez Gminę Łącko

odbyło się spotkanie „Edukacja zdrowotna” z Panią Teresą

Janczurą, która zorganizowała przeglądowe badanie

medyczne - spirometrię dla seniorów.

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO

UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



Jubileusz 70-lecia Orkiestry im. Tadeusza Moryto –

2 lipca 2017 r.

W Amfiteatrze na Jeżowej podczas koncertu zostały wręczone

odznaczenia, dyplomy i podziękowania od władz oraz delegacji

przybyłych na uroczystość. Jubileusz 70-lecia łąckiej orkiestry pozwolił

podsumować jej dotychczasową działalność, a przede wszystkim

pozwolił docenić tych, którzy na przestrzeni dekad tworzyli kulturę

regionu łąckiego, wkładając w to wiele zaangażowania i serca.

GMINA ŁĄCKO



Jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej I Stopnia          

w Łącku

GMINA ŁĄCKO



V Zjazd Sądeczan – 28 maja 2017 r.

W Turnieju Gmin rozgrywanym podczas V Zjazdu Sądeczan

drużyna reprezentowana przez samorządowców z Gminy

Łącko zajęła II miejsce.

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytą 

na osiedlu romskim i w Urzędzie Gminy –

13 lipca 2017 r.



XV Rocznica Nadania Szkole Imienia ks. kard.           

Stefana Wyszyńskiego – 30 maja 2017 r.

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO

Uroczystości związane z nadaniem Karpackiemu 

Oddziałowi Straży Granicznej imienia „1 Pułku Strzelców 

Podhalańskich”, sztandaru oraz obchodów 26 rocznicy 

powołania Straży Granicznej – 2 czerwca 2017 r.



Jubileusz 50 – lecia kapłaństwa ks. prałata                    

Józefa Trzópka - 4 czerwca 2017 r.

GMINA ŁĄCKO



Dni Jożka Prihody - 25 czerwca 2017 r. w gminie      

partnerskiej Petrovany na Słowacji

Z ramienia Gminy Łącko w uroczystościach uczestniczył Sekretarz

Gminy – P. Wojciech Jamro. Program artystyczny na tamtejszej

estradzie zaprezentował Zespół Regionalny GÓRALE ŁĄCCY.

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla 

najlepszych uczniów z terenu Gminy Łącko -

26 czerwca 2017 r.

Nagrodzonych zostało 112 uczniów, którzy w minionym roku

szkolnym wyróżniali się wysokimi wynikami w nauce i osiągnięciami

w sporcie



Trzecia edycja Małopolskiej Akademii Talentów –

26 i 28 czerwca 2017 r.

GMINA ŁĄCKO



Zakończenie roku szkolnego w Ognisku Muzycznym

20 czerwca w Remizie OSP w Łącku odbyło się uroczyste zakończenie

roku dla blisko siedemdziesięciu uczniów Ogniska Muzycznego

działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. Młodzi muzycy

zaprezentowali swoje umiejętności w krótkim koncercie. Wójt Gminy

Łącko, Przewodnicząca Rady Gminy oraz dyrektor GOK przekazali

podziękowania dla instruktorów Ogniska za całoroczną pedagogiczną pracę,

a także wręczyli dyplomy i nagrody uczniom ze stopniami celującymi na

świadectwie.

GMINA ŁĄCKO 



Otwarcie filii biura Posła na Sejm RP p. J. Dudy      

w Łącku  (w pawilonie GS) – 28 czerwca 2017 r.

GMINA ŁĄCKO 



Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Podegrodziu -

11 czerwca 2017 r. 

GMINA ŁĄCKO



IX Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP-

Podegrodzie, 25 czerwca 2017 r.

W zawodach brało udział 16 drużyn męskich oraz 11 drużyn 

kobiecych z terenu powiatu nowosądeckiego.

Drużyny męskie:

I miejsce - OSP Zagorzyn

Drużyny kobiece:

II miejsce – OSP Obidza

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO

V Powiatowy Zlot Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych – 1 lipca 2017 r.

W zlocie udział wzięło 61 drużyn (łącznie ponad 300

uczestników), z czego Gminę Łącko reprezentowało 15 drużyn.



Piesza wędrówka na Górę Modyń – 25 czerwca 2017 r.

GMINA ŁĄCKO



Gminny Dzień Dziecka

Blisko 600 dzieci z gminy Łącko bawiło się w trakcie swojego

święta w Amfiteatrze na Jeżowej. Na najmłodszych mieszkańców

naszej społeczności czekało mnóstwo atrakcji, nie zabrakło

różnorakich konkursów z nagrodami dla najlepszych.

GMINA ŁĄCKO



Gminny Dzień Działacza Kultury

3 czerwca w Remizie OSP w Łącku spotkali się przedstawiciele wielu

form aktywności kulturalnej, prezesi stowarzyszeń,

organizacji funkcjonujących na naszym terenie, przedstawiciele

samorządu, a także sponsorzy wspierający organizację wydarzeń

kulturalnych. W trakcie spotkania wręczono pamiątkowe dyplomy

i podziękowania osobom, które swoim talentem oraz aktywnością

w dziedzinie kultury rozsławiają Ziemię Łącką oraz sprawiają, że

kultura ludowa jest wciąż żywa.

GMINA ŁĄCKO



Wizyta niemieckiej młodzieży z wymiany z ZSG            

w Łącku w Urzędzie Gminy Łącko – 6 czerwca 2017 r.

GMINA ŁĄCKO



Rower rehabilitacyjny dla Ani Rucińskiej –

24 maja 2017 r.

GMINA ŁĄCKO



Gminny Konkurs Fotograficzny            

"Przyłapani na czytaniu"

GMINA ŁĄCKO



III Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka              

o Puchar Wójta Gminy Łącko – 3 czerwca 2017 r.

W rozgrywkach udział wzięło 38 drużyn w sześciu

kategoriach.

GMINA ŁĄCKO



II kolejka Ligi Oldbojów o Puchar Wójta Gminy 

Łącko – 1 lipca 2017 r.

GMINA ŁĄCKO
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