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W sumie w kończącym się 2017 roku zostało

wykonane ponad 11 km nowych nawierzchni za

kwotę 3,7 mln zł.

W tej kwocie 1,75 mln zł stanowiły środki

pozyskane ze źródeł zewnętrznych a pozostała część

to środki własne.
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Szkody powodziowe w naszej gminie

W wyniku gwałtownych ulew w dniach 6-7 maja doszło w

naszej gminie do uszkodzeń w infrastrukturze drogowej.

Największe szkody wystąpiły w miejscowościach: Zagorzyn,

Wola Piskulina, Wola Kosnowa, Kicznia.
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Zrealizowano zadania związane z projektem pn.

„Termomodernizacją szkół w miejscowości Łącko, Zagorzyn,

Kicznia”, które zaplanowane były na 2017 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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Utworzono nowy kompleks boisk rekreacyjnych przy

Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łącku

Wartość wykonanych robót wyniosła 1 180 484,73 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej, w kwocie 837 360,00 zł.
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Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków

w Łącku oraz kanalizacji sanitarnej 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 Województwa Małopolskiego uzyskując najwyższą

możliwą liczbę punktów.

Wartość robót oszacowano na kwotę ponad 28 mln zł, z czego 19 541 886,81 to środki

unijne pozyskane przez gminę.

Przeprowadzenie inwestycji jest możliwe również dzięki uzyskaniu pozwoleń na budowę

oczyszczalni i kanalizacji w Zabrzeży przez Gminę Łącko w 2017 r.
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Podpisano umowę na wykonanie zadania pod nazwą:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola

Kosnowa, Wola Piskulina.

Wartość umowna robót wynosi 5 234 939,03 zł brutto.

Termin wykonania zadania 31.08.2018 r.

Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014 – 2020 r.
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Gmina Łącko złożyła wniosek aplikacyjny pn. „Budowa

Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku”.
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Powstała ścieżka pieszo – rowerowa prowadząca

z Łącka do Zagorzyna

Stworzono ciąg pieszo - rowerowy łączący miejscowości Łącko – Zagorzyn, który

został zaprojektowany w formie pętli wokół potoku Czarna Woda.

Stworzone zostały również dwie siłownie zewnętrzne w Łącku oraz w Zagorzynie.
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Podpisano umowę na wykonanie zadania pod nazwą „Odbudowa kładki

pieszo – rowerowej na potoku Czarna Woda w m. Łącko w ramach

projektu p.n.: Realizacja projektu Centra aktywnego Wypoczynku, w

tym trasy biegowo – rowerowe.

Wartość umowna zadania wynosi 387 450,00 zł brutto.

Termin ukończenia przypada na 15 maja 2018 r.
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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.



Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy

dla zadania „Budowa trasy biegowo-rowerowej wzdłuż potoku

Czarna Woda oraz brzegów Dunajca”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma ZIBUD z Kamienicy.

Wartość robót wynosi 1 428 730 zł.

Zadanie zostanie dofinansowane w kwocie 754 370 zł z Projektu

Centra Aktywnego Wypoczynku.
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Będzie gazociąg w Łącku

Do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa doprowadzi gaz do

6 nowych gmin w województwie małopolskim, w tym gminy Łącko.
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Podpisano umowę na budowę bezkolizyjnego ronda w Zabrzeży.

W ramach zadania firma Strabag Sp. z o. o. przebuduje tradycyjne

skrzyżowanie DW 968 oraz 969 w Zabrzeży, które zastąpi

bezkolizyjne rondo.

Koszt inwestycji będzie wynosił 3,3 mln zł.



Podpisano umowy na dofinansowanie wymiany pieców

mieszkańcom gminy Łącko – 13 listopada 2017 r.
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Działania skierowane w stronę seniorów              

naszej gminy
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Dostosowanie sieci gminnej szkół do wymogów 

związanych z reformą oświaty 

31 stycznia - Spotkanie z Małopolską Kurator - Panią B.

Nowak, dotyczące sieci szkół na terenie Gminy Łącko.
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Realizacja projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne w gminie Łącko”

Od października br. w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie ogólne

w Gminie Łącko” realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla

Uczniów z 8 szkół z terenu gminy Łącko.

W ramach projektu zmodernizowane zostały sale informatyczne i

matematyczne w szkołach biorących udział w projekcie. Do każdej ze

szkół zakupiono: laptopy, tablice interaktywne, stoliki, krzesełka, szafy

na pomoce dydaktyczne i szafy do przechowywania komputerów.

Wartość w/w inwestycji szacowana jest na blisko 3,5 mln zł, w tym

wartość dofinansowania prawie 3,4 mln zł.
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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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WSPARCIE DLA OSP
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Wyremontowano remizę Ochotniczej Straży Pożarnej

w Kiczni

Wartość wykonanych robót wyniosła 49 546,88 zł.

Zadanie zostało dofinansowane z WFOŚiGW w Krakowie w

wysokości 10 372,02 oraz ze środków Województwa Małopolskiego w

ramach konkursu „Małopolskie remizy 2017” w kwocie 12 534,00 zł.
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Nowy samochód bojowy dla OSP Kadcza,

przekazany podczas obchodów Jubileuszu 70 – lecia

jej powstania.
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Jednostki OSP z terenu naszej gminy zostały doposażone o

niezbędny sprzęt do działań bojowych i ratowniczych za

kwotę ok 104 000 zł, z czego kwota ponad 73 000 zł to

środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.
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Gościliśmy dwa wydarzenia ,,strażackie” o randze 

ogólno powiatowej:

1) V Powiatowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;

2) Zjazd powiatowy ZOSP RP 
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UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



I Koncert Noworoczny w Łącku
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Obchody 700-leca wsi Czarny Potok –

26-27 sierpnia 2017 r.



Jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej I Stopnia          

w Łącku
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Obchody jubileuszu 70-lecia działalności OSP               

w Kadczy – 13 sierpnia 2017 r.
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Jubileusz 70-lecia Orkiestry im. Tadeusza Moryto –

2 lipca 2017 r.
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Sukcesy małe i duże – ale nasze miejsce oraz Ciupagę Zbójnicką

i nagrodę pieniężną Góralom z Łącka

I miejsce i Ciupagę Zbójnicką             Sukces Górali Łąckich w Konkursie  Muzyków

i nagrodę pieniężną Góralom z Łącka Instrumentalistów,  Śpiewaków Ludowych 

i Drużbów Weselnych Drużbacka

Grupa Teatralna "Berecik" działająca UKS Gol Łącko mistrzem 

Przy GOK-u zdobyła III miejsce i nagrodę       województwa małopolskiego 

pieniężną na Posiadach Teatralnych                 turnieju „Z podwórka na 

stadion o Puchar Tymbarku”
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