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Zakończono roboty związane z przebudową drogi gminnej

Jazowsko – Łazy Brzyńskie.

Wartość zadania wyniosła 818 374 zł, z czego kwota

683 525 zł to pozyskana dotacja.

Nową nawierzchnię zyskał odcinek o długości 1320 mb.



Zakończono remont drogi gminnej „Cebulówka”

w miejscowości Zarzecze. Nową nawierzchnię

zyskał odcinek o długości 750 mb.

Całkowita wartość zadania wyniosła 229 905 zł,

z czego kwota 183 924 zł to dofinansowanie

pozyskane przez gminę.
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Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł

na remont drogi gminnej Brzyna - Pański Majerz na

odcinku 850 mb.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na to zadanie.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień

25 października br.
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Zakończono remont remizy OSP w Kadczy

w ramach programu „Małopolskie Remizy 2018”.

Zakres prac obejmował wykonanie remontu sali

narad, klatki schodowej, korytarza, łazienki oraz

wykonanie tabliczki informacyjnej.

Wartość zadania wyniosła 62 030 zł, z czego kwota

30 998 zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę.
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Wykonano dokumentację projektową budowy placu zabaw

przy budynku wielofunkcyjnym w Jazowsku. Wniosek

złożony przez gminę do LGD Brama Beskidu uzyskał

pozytywna ocenę i gwarancję dofinansowania.

Wartość robót wynosi 131 993 zł, z czego kwota 83 987 zł to

dofinansowanie ze środków unijnych. Realizacja zadania

rozpocznie się po dokonaniu zmiany Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
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Wykonano dokumentację projektową budowy placu

zabaw w Kadczy. Wniosek złożony przez gminę do LGD

Brama Beskidu uzyskał pozytywna ocenę i gwarancję

dofinansowania.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 105 898,92 zł,

z czego kwota 67 383,00 zł to dofinansowanie ze

środków unijnych.

GMINA ŁĄCKO



Gmina Łącko otrzymała promesę na pół miliona złotych na

„Budowę budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza”.
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Gmina Łącko otrzymała promesę na pół miliona złotych na

„Budowę chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem

ulicznym w ciągu DW 968 w miejscowości Zabrzeż”.
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Początkiem października br. powstał parking przy Szkole

Podstawowej w Szczereżu.
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Na Orliku w Jazowsku powstanie Miejsce Obsługi Rowerzystów

w ramach projektu VeloDunajec.

Budowa obiektów małej architektury oraz remont drogi rowerowej

w Jazowsku sfinansowana zostanie przez ZDW w Krakowie,

natomiast teren pod budowę nieodpłatnie przekazała Gmina Łącko.

MOR wyposażone będzie w zadaszoną wiatę z ławeczkami i stołami.

Obok niej zostaną zamontowane stojaki rowerowe, stacjonarny grill,

przenośna toaleta, a całość zostanie oświetlona latarniami.

Wartość inwestycji według kosztorysu przygotowanego przez ZDW

w Krakowie wyniesie 160 tys. zł.
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Trwają prace związane z przebudowa oczyszczalni ścieków

w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży.

Na obecnym etapie robót trwają prace murarskie budynku

mechanicznego oczyszczenia ścieków.

Równocześnie trwają roboty związane ze zbiornikiem

uśredniającym z pompownią ścieków surowych.

Jednocześnie są wykonywane roboty ziemne.
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W celu jak najszybszej poprawy jakość powietrza

wdychanego przez przedszkolaki Gmina Łącko przystąpiła

do akcji organizowanej przez Marszałka Województwa

Małopolskiego. We wrześniu br. 7 placówek z terenu

naszej gminy otrzymało oczyszczacze powietrza.

Obecnie w przedszkolach trwają akcje edukacyjne dla

dzieci i rodziców mające na celu podniesienie świadomości

ekologicznej.

GMINA ŁĄCKO



Zakończono remont piwnic budynku Ośrodka Zdrowia

w Łącku prowadzonego na potrzeby utworzenia klubu „SENIOR +”.

Wartość robót wraz z zakupem wyposażenia wynosi 187 500 zł,

z czego kwota 150 000 zł to dotacja pozyskana przez gminę.
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Kolejne posiedzenie Zespołu do spraw osiedla

romskiego powołanego przez p. P. Ćwika -

Wojewodę Małopolskiego – 28 września 2018 r.
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Spotkanie z mieszkańcami dotyczące

projektowanej przebudowy skrzyżowania drogi

wojewódzkiej nr 969 z drogą gminną koło

biedronki w Łącku.
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UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



Obchody Dnia Edukacji Narodowej –

11 października 2018 r.
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Poświęcenie sztandaru Oddziału Związku Podhalan                        

w Jazowsku – 13 października 2018 r.
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IV Kongres Kultury Regionów –

16 października 2018 r.

Podczas sesji inauguracyjnej odznaczeniami

„Zasłużony dla kultury” zostali uhonorowani

Panowie: A. Plechta i S. Wolański

GMINA ŁĄCKO



GMINA ŁĄCKO

Gminne zawody sportowo-pożarnicze MDP –

Podegrodzie, 29 września 2018 r.



Międzyszkolny „BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” –

Jazowsko, 4 października 2018 r. 
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Bieg Niepodległości -

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach, 17 października 

2018 r.
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Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych –

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach, 12 października 2018 r.
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Spotkanie z okazji „Dnia Głośnego Czytania” –

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu,                               

17 października 2018 r.
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XIX ZLOT TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY 

„Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu” – Łącko,                       

11 października 2018 r. 
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II miejsce Chóru mieszanego "Zew Gór" na 

VI Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Sacra 

Ecclesiae Cantio w Tarnowie -

29 września 2018 r.
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Pani Elżbieta Majerska – laureatką plebiscytu 

Samorządowiec Małopolski 2018
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