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Zakończono prace związane z realizacja zadania p.n.: Przebudowa

drogi gminnej Kadcza – Stara Droga na odcinku ok. 250 mb

w miejscowości Kadcza.

W ramach powyższego zadania wykonano nawierzchnię asfaltową,

chodnik z kostki betonowej, odwodnienie i oznakowanie drogi oraz

oświetlenie uliczne.

Wartość wykonanych robót wyniosła 416 970,66 zł brutto

Zadanie zostało dofinansowane z programu Rozwoju Gminnej

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
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Zakończono roboty związane z realizacją zadania p.n. Modernizacja

drogi gminnej „Jazowsko - Na Szczereż”

W ramach zadania wykonano modernizację drogi na długości

1 700,00 mb.

Zakres robót obejmował

- wzmocnienie konstrukcji drogi

- wykonanie nawierzchni asfaltowej

- uzupełnienie poboczy, remont elementów odwodnienia

Wartość wykonanych robót wyniosła 815 449,41 zł brutto, w tym

dofinansowanie w wysokości 407 272,00 zł.
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Wyłoniono wykonawcę na remont drogi gminnej „Na

Karczyska” w miejscowości Czarny Potok na odcinku o długości

ponad 250 mb.

Wykonawcą zadania jest Zakład Usługowo – Produkcyjny

KAM-BET Krzysztof Rolka, Bartkowa Posadowa, 33-318

Gródek nad Dunajcem.

Kwota umowna zadania wynosi 162 237,26 zł.

GMINA ŁĄCKO



Wyłoniono wykonawcę na remont drogi gminnej Oborzyska

w miejscowości Kicznia na odcinku o dł. 600 mb.

Wykonawcą robót jest Firma KOMPLEX-BUD Józef Wójcik,

Czerniec 120,33-390 Łącko.

Kwota umowna zadania wyniesie 212 063,56 zł
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Zakończono roboty związane z modernizacją systemu grzewczego

w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącku w ramach

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

Zagorzyn, Kicznia.

W ramach prac wykonano montaż kotła olejowego wraz z osprzętem,

instalację elektryczną w kotłowni, wymieniono instalacje centralnego

ogrzewania w budynku szkoły.

Wartość wykonanych robót wyniosła 319 800,00 zł
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Zakończono prace związane z realizacją zadania p.n.: Dostosowanie sal

na potrzeby tworzonych pracowni informatycznych w ramach zadania

p.n.: Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko.

Wartość zadania wyniosła 145 999,99 zł brutto.

W ramach zadnia wykonano instalację logiczną sieci komputerowej w:

- ZSP w Czarnym Potoku,

- ZSP w Łącku,

- SP w Zagorzynie,

- SP w Jazowsku,

- SP w Kiczni,

- SP w Obidzy,

- SP w Maszkowicach.
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Zakończono prace związane z realizacja zadania p.n.:

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zagorzynie

w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkół w miejscowości

Łącko, Zagorzyn, Kicznia.

W ramach zadania wykonano:

- wymianę stolarki okiennej,

- docieplenie ścian z wykonaniem elewacji,

- remont schodów wejściowych,

- docieplenie części strychowej,

- wymiana zamocowania dachu z gwoździ na wkręty, malowanie

dachu, naprawa rynien z malowaniem

Wartość wykonanych robót wyniosła 751 425,78 zł brutto
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Wyłoniono wykonawcę na remont drogi gminnej „Na Koniec Wsi -

Byniowa” w miejscowości Zabrzeż.

Prace remontowe przeprowadzone będą na odcinku 340,00 mb,

wykonana zostanie podbudowa z kruszyw oraz nawierzchnia z płyt

betonowych.

Wykonawcą będzie Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Wojciech

Fiut, 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 204.

Wartość wykonanych robót wyniesie 145 950,21 zł brutto.
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Złożone zostały oferty na zadanie inwestycyjne p.n. Budowa

kanalizacji sanitarnej w m. Wola Kosnowa, Wola Piskulina.

Złożonych zostało 6 ofert.

Najdroższa:

- 6 609 075,74 zł - P.H.U. „INKO2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. 

Majewski Spółka Jawna, ul. Lwowska 220; 33-300 Nowy Sącz;

Najtańsza: 

- 5 234 939,03 zł - KONSORCJUM: 1. MUR-BET Adam Dumana

i Wspólnicy Sp. Jawna, 33-318 Gródek nad Dunajcem 99

Lider 2. MUR-BET Adam Dumana 33-318 Gródek nad Dunajcem, 

Partner Konsorcjum
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Dwa wnioski złożone przez naszą gminę o dofinansowanie

mieszkańcom środkami UE wymiany starych pieców C.O. na

nowoczesne piece na ekogroszek (kwota ponad 900 tys. zł) lub

biomasę (kwota ponad 900 tys. zł) zostały zakwalifikowane do

wsparcia ww. środkami.
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4 września w Urzędzie Gminy Łącko podpisano trzy umowy na

dofinansowanie projektów dotyczących budowy Velo Dunajec,

na budowę dalszych fragmentów trasy rowerowej przekazano oraz

na budowę oczyszczalni ścieków i poprawę dostępu do kanalizacji



4 września br. rozpoczęło swoją działalność nowo utworzone

Samorządowe Przedszkole mające swoją siedzibę w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Łącku. Cześć pomieszczeń została

zaadaptowana w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki w m.

Łącko”, współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2

Wychowanie przedszkolne – SPR, RPO WM 2014-2020.

Całkowita wartość wniosku o dofinansowanie wynosi 820 162,50 zł.

W wyniku rekrutacji powstały 4 oddziały przedszkolne (przyjęto 90

dzieci).
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Spotkanie Wójta Gminy Łącko z Dyrektorami Szkół - 30 sierpnia br.

W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018,

w Urzędzie Gminy Łącko odbyło się spotkanie Wójta Gminy

z Dyrektorami szkół i przedszkoli, dotyczące spraw bieżących

w nowym roku szkolnym.



Sejmowe Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych

i Etnicznych – 27 września 2017 r.
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Odbyła się tura 16 zebrań wiejskich w naszych miejscowościach.

Głównym tematem był podział środków w ramach tzw. funduszu

sołeckiego na 2018 rok.

Najczęściej pojawiające się wnioski i problemy w dyskusji:

- drogi, drogi, drogi;

- zagadnienia związane z ochroną środowiska: kanalizacja, OZE,

dofinansowanie wymiany pieców, gazyfikacja;

- bezpieczeństwo: chodniki, bariery zabezpieczające, oświetlenie

- edukacja;

- infrastruktura turystyczna i rekreacyjna: ścieżki rowerowe,

punkty widokowe, place zabaw itp.
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Spotkanie przedstawicieli gmin zrzeszonych w LGD Perły

Beskidu oraz gmin partnerskich (w tym Gminy Łącko) – prace

nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego w staraniach

o środki na OZE – Rytro 26 września 2017 r.
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Spotkanie z Małopolskim Wicekuratorem Oświaty Panią

Haliną Cimer (14 września br.) oraz Pełnomocnikiem

Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych

i Etnicznych Panią Ewą Podłęcką (20 września br.) dotyczące

Szkoły Podstawowej w Maszkowicach.
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Święto Owocobrania- 3 września 2017 r.

Na scenie amfiteatru wystąpili Słowacy z Petrovan, Starosądeczanie,

zespół Danubius z Szob na Węgrzech, „Górale Łąccy” oraz kapela

Pogwizdani. W Turnieju Wsi nagrodę główną Wójta Gminy Łącko

zdobyło sołectwo Brzyna. Popołudniowa część programu rozpoczął

Mirosław Witkowski, który w ramach projektu realizowanego wspólnie z

Gminą Łącko zorganizował grupę wokalną, w skład której weszli nasi

mieszkańcy. Na zakończenie wieczoru i Święta Owocobrania wystąpił

zespół The Postman.
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Narodowe Czytanie „Wesela”

2 września na Rynku w Łącku odbyło się Narodowe Czytanie

"Wesela" - S. Wyspiańskiego, pod honorowym patronatem Pary

Prezydenckiej.
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Wakacje z GOK-iem

W imprezach organizowanych przez GOK udział wzięła bardzo duża

liczba dzieci i nie tylko. Zorganizowano szereg wycieczek, m. in. do:

Czorsztyna, Muzeum Kolejnictwa w Chabówce, Rabkolandu,

Miasteczka Galicyjskiego i Skansenu.

Ponadto organizowano inne atrakcje, takie jak warsztaty odbywające

się w GOK-u, wyjazdy do parku linowego, na basen, czy do kina oraz

zabawy taneczne na Amfiteatrze na Jeżowej. Na Hali sportowej

zorganizowano również festyn rodzinny.



Podpisanie umowy partnerskiej z niemiecką Gminą 

Sontra – 24 września 2017 r.
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Orkiestra w Bad Schlema

W dniach 14–18.09.2017 r. Orkiestra im. T. Moryto uczestniczyła

w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Bad Schlema

w Niemczech. Do udziału w tym festiwalu zapraszane są tylko

orkiestry wybitne i z dużym dorobkiem artystycznym.



Rozpoczęcie roku szkolnego w Ognisku Muzycznym

5 września zainaugurowano nowy rok szkolny w Ognisku

Muzycznym. Chęć udziału w zajęciach zadeklarowało 92 dzieci

i młodzieży. Jest to rekordowa w historii Ogniska liczba słuchaczy.

Nauka gry jest prowadzona na instrumentach: pianino, gitara,

skrzypce, akordeon, saksofon, trąbka oraz lekcje teoria muzyki.

W tym roku uruchomiono po raz pierwszy zajęcia z nauki śpiewu.
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Zakończenie wakacji na Orlikach w Łącku i Jazowsku

Podczas tegorocznych wakacji na orliku w Łącku i Jazowsku

organizowane były rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy mogli rywalizować w poszczególnych dyscyplinach

sportowych:

- tenis ziemny - 3 kategorie

- piłka nożna - 2 kategorie

- siatkówka plażowa OPEN
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78 rocznica wybuchu II wojny światowej - 1 września 2017 r.
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AGROPROMOCJA 2017 - Nawojowa, 9-10 września 2017 r.
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Poświęcenie placu pod budowę nowego kościoła                         

w Czarnym Potoku – 15 września 2017 r. 
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Zawody MDP w Podegrodziu -17 września 2017 r.
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Otwarcie sali gimnastycznej w Długołęce Świerkli –

10 września 2017 r.

GMINA ŁĄCKO



Wyróżnienie dla KGW Nasza Ziemia Zagorzyn w 

Poznaniu na Targi Smaku Regionów – 24 września 2017 r.
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NAJWAŻNIEJSZE  INWESTYCJE

ZREALIZOWANE 

W  I  PÓŁROCZU 2017 r.
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Podpisano umowę o dofinansowane zadania pn. „Zwiększenie

estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu

przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku”- 1 sierpnia 2017 r.

Gmina na realizację projektu otrzyma 83 416 zł dotacji, natomiast całkowity koszt

robót oszacowano na kwotę 140 000 zł.

Zakres robót obejmie teren zlokalizowany pomiędzy Kościołem Parafialnym

a budynkiem Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego. W ramach zadania zostaną

uporządkowane ciągi komunikacyjne, wykonane alejki z kostki brukowej oraz

dodatkowe miejsca postojowe. Inwestycja podniesie poziom estetyczny centrum

miejscowości.Planowany termin zakończenia robót to maj 2018 r.
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Przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży powstała sala gimnastyczna

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 281 423 zł z czego kwota

708 400 zł to dotacja pozyskana przez gminę ze środków

Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Regionalnej

Infrastruktury Sportowej - edycja 2016, natomiast kwota 573 023 zł to

udział własny gminy.
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Budowa tras rowerowych w gminie Łącko – VeloDunajec

W ramach przedsięwzięcia na terenie gminy Łącko powstaną dwie

kładki pieszo-rowerowe w Zabrzeży i w Łącku, powstaną również

miejsca obsługi rowerzystów w Łącku oraz Jazowsku - wyposażone w

wiaty, stojaki dla rowerów, WC.

Trasa będzie posiadać jezdnię o szerokości min 3,00 m o nawierzchni

bitumicznej, natomiast na terenach będących w zarządzie RZGW

nawierzchnię betonową.

4 września br. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.



Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej

w Gminie Łącko

Trwają prace związane z budową infrastruktury turystyczno –

rekreacyjnej w Gminie Łącko, które muszą zostać zakończone

jeszcze w bieżącym roku.

Wartość całej inwestycji wyniosła 3 188 822 zł, z czego kwota

2 254 537 zł to dotacja pozyskana przez gminę z Urzędu

Marszałkowskiego RPO, natomiast kwota 934 285 zł stanowi

udział własny gminy.

GMINA ŁĄCKO



Będzie gazociąg w Gminie Łącko
Projekt gazyfikacji Szczawnicy i gmin ościennych obejmuje sześć gmin

z trzech małopolskich powiatów, m. in. Gminę Łącko. Gminę Harmonogram

prac został podzielony na trzy etapy.

Ostatni z etapów dotyczy Gminy Łącko, gdyż będzie polegał na budowie

sieci rozdzielczych średniego ciśnienia m.in. w miejscowościach Czerniec,

i Łącko oraz na budowie pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego

ciśnienia w miejscowościach Zbludza, Kamienica i Zabrzeż.

Prace budowlano – montażowe mają się rozpocząć początkiem 2020 roku,

a zakończenie przewidziano na pierwszy kwartał 2022 roku.
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Projekt Gminy Łącko pn. „Termomodernizacja szkół

w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kicznia”

Zgodnie z planem w bieżącym roku wykonana została całość

robót w szkole w Zagorzynie oraz remont kotłowni w Łącku,

natomiast termomodernizacja budynku szkoły w Łącku i całość

prac przy szkole w Kiczni zostanie wykonana w 2018 r.
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Gminie Łącko przyznano dofinansowanie na budowę

oczyszczalni w Łącku i kanalizację w Zabrzeży

Prawie 20 mln zł wsparcia zostało przewidziane dla złożonego

przez Gminę Łącko projektu pn. ,,Przebudowa oczyszczalni

ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”,

który znalazł się na pierwszym miejscu listy zadań przewidzianych

do dofinansowania ze środków RPO WM uzyskując najwyższą

możliwą liczbę punktów.
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Bodowa boisk przy Szkole w Łącku
Trwa budowa nowego kompleksu boisk sportowych przy ZSP

w Łącku. Całkowity koszt inwestycji według zawartej umowy to

1 180 484 zł, z czego kwota 871 900 zł to dotacja pozyskana przez

gminę z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju

Szkolnej Infrastruktury Sportowej.
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Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w I półroczu 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMODERNIZOWANYCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH W 
ROKU 2017

Lp. Miejscowość Nazwa drogi długość
[mb]

wartość robót
[21]

rodzaj 
nawierzch 

ni
1 Łącko Łącko - Strażacka nr 292025 K 460 268857,02 MB
2 Jazowsko Jazowsko - Do Starej Cegielni nr 291858 K 144 187276,84 MB
3 Łącko Łącko - Pożogi nr 291985 K 710 165029,08 MB

4
Wola 
Kosnowa

Wola Kosnowa - W dąbrowy Pawliki nr
292126K 300 54 973,62 B

5
Wola 
Kosnowa

Wola Kosnowa - Od Kapliczki. Na Wdżary 
nr 292087 K, 130 25867,35 B

6
Wola 
Kosnowa

Wola Kosnowa - Od Turków Na Wdżory nr 
292090 K

7 Czerniec Czerniec - Do Pokrzyka nr 292048 K 93 18979,07 B
8 Brzyna Do Oś Klagów 370 75599,12 B
9 Brzyna Brzyna - Kąty Doliska nr 291716 K 250 44581,35 B



Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

świadczące usługi od 1 października (najbliżej Łącka):

- Szpital Powiatowy w Krynicy- Zdroju – punkt Rytro, Centrum 

512; (tel.: (12) 430-22-08, (12) 378-49-04);

- Podhalański Szpital w Nowym Targu - punkt Krościenko ul. 

Esperanto 2; (tel.: (18) 262-32-21;

- Szpital Powiatowy w Limanowej, ul. Piłsudskiego 61;                 

(tel.: (18) 33-72-075, 664-487-351.
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