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GMINA ŁĄCKO 
Zakończono prace związane z modernizacją drogi gminnej „Brzyna 
– Na Paryje”. 

Nową nawierzchnię zyskał odcinek drogi o dł. 102 mb. 

Wartość robót wyniosła 78 286 zł, a środki na modernizację 
pochodziły z budżetu gminy. 



 

   
   

   

      
 

GMINA ŁĄCKO 

Zakończono prace związane z modernizacją drogi gminnej 

„Łazy Brzyńskie - Masiowa” dz. ew. nr 244. 

Nową nawierzchnię zyskał odcinek drogi o dł. 83 mb. 

Wartość robót wyniosła 28 850 zł, a środki na modernizację 
pochodziły z funduszu sołeckiego. 



 
    

      

     

     

     

     

GMINA ŁĄCKO 
Zakończono prace związane z remontem i modernizacją dróg 
gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego. 

- „Brzyna – Musołówka Groń” – odc. dł. 180 mb.; wartość zadania 

to 20 244 zł; 

- „Czarny Potok – Za Potocze” – odc. dł. 205 mb.; wartość zadania 

to 54 642 zł; 

- „Jazowsko – W Płanki” – odc. dł. 155 mb.; wartość zadania 

to 29 304 zł; 

- „Kicznia – Podjarcowa” – odc. dł. 65 mb.; wartość zadania 

to 17 509 zł. 

- „Łącko – Zawodzie Maszkowskie” – odc. dł. 120 mb.; wartość 
zadania to 31 970 zł; 
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GMINA ŁĄCKO 
- „Łącko – Do Gromali” – odc. dł. 120 mb.; wartość zadania 

to 32 147 zł; 

- „Maszkowice - Łęg” dz. nr 601/1 – odc. dł. 115 mb.; wartość zadania 

to 30 638 zł; 

- „Szczereż – Na Kulwań – odc. dł. 115 mb.; wartość zadania 

to 30 807 zł; 

- „Zabrzeż – Dzieszko” – odc. dł. 100 mb.; wartość zadania 

to 27 304 zł; 

- „Zagorzyn – Śmietany” – odc. dł. 105 mb.; wartość zadania 

to 28 669 zł; 

- „Zagorzyn – Boconiec” – odc. dł. 80 mb.; wartość zadania 

to 21 284, zł; 

- „Zagorzyn – Glinik” – odc. dł. 140 mb.; wartość zadania 

to 37 505 zł. 
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GMINA ŁĄCKO 
Ponadto, zakończono remont dróg gminnych: 

- „Czerniec – Do Wnęka” (dz. ew. nr 417) na odc. dł.110 mb.; 

wartość zadania wyniosła 34 915 zł; 

- „Zagorzyn – Pod Skalice” na odc. dł. 265 mb.; wartość zadania 

wyniosła 89 330 zł; 



 

 
   

 
 

  
 

  

GMINA ŁĄCKO 

Prace przy budowie chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją 
deszczową w Maszkowicach na odcinku dł. 498 mb chylą się ku 

końcowi. Tym samym dobiega końca III etap budowy chodnika dla 

pieszych w Maszkowicach w ramach zadania „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Stary Sącz na odcinku ref. 120 km 

2+708 – 3+206”. 

Wartość brutto robót budowlanych wynosi 455 570 zł. 



 

    
   

     
 

      

     
 

GMINA ŁĄCKO 

Pod koniec października zakończono budowę oświetlenia 
ulicznego na odcinkach dróg w trzech miejscowości, a są to: 

- droga gminna „Kadcza – Pod Górę Dolną” w miejscowości 
Kadcza – koszt budowy 19 188 zł; 

- droga powiatowa „Łącko – Kicznia” w miejscowości Łącko – 
koszt budowy 42 439 zł; 

- droga gminna „Maszkowice – Koło Rusnaka” w miejscowości 
Maszkowice – koszt budowy 22 755 zł. 
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Wt◄ :t•) 

GMINA ŁĄCKO 
Trwają prace przy budowie wieży widokowej na Górze Modyń 
w Woli Kosnowej. 

Budową drewnianej konstrukcji zajmuje się Przedsiębiorstwo 
Budowlane ESBUD z Ochotnicy Dolnej. 

Wartość tego zadania wynosi blisko 716 tys. zł. 

Inwestycję współfinansują także gminy Łukowica i Kamienica. 

Termin zakończenia prac to czerwiec 2021 r. 



 
 

   
 

 

GMINA ŁĄCKO 
Ruszyła budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Gminie 

Łącko. 

Po podpisaniu umowy z Firmą Budowlaną „GURGUL” Piotr 

Gurgul z siedzibą w Limanowej, przekazano plac budowy 

i wykonawca rozpoczął prace budowlane. 



 
   

  
 

   
 

GMINA ŁĄCKO 
Rozpoczęto prace związane z oznakowaniem nazw przysiółków 
w Gminie Łącko. 

Wartość tego zadania to 109 472 zł, a pozyskane dofinansowanie 

stanowi 63,63% wartości inwestycji. 

Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie, dostawę oraz montaż 
oznakowania nazw przysiółków tj. tabliczek z nazwami ulic oraz 

słupków. 



 
   

   

  
    

    

    
 

GMINA ŁĄCKO 
Zakończono prace związane z wymianą pokrycia dachowego wraz 

z częścią wymienną więźby dachowej na budynku Remizy OSP 

w Łącku. 

Całość inwestycji to 45 500 zł (z czego dofinansowanie 

z Województwa Małopolskiego wyniosło 14 984 zł, kwota 

z Funduszu Sołeckiego wsi Łącko - 10 000 zł, natomiast z budżetu 
gminy przeznaczono ok 20 000 zł). Wymiana pokrycia dachowego 

polegała głównie na wymianie starej blachy na nową, co przyczyniło 
się do poprawy stanu technicznego budynku. 



 
     

 
 

  

  
  

  
   

GMINA ŁĄCKO 
Zakończono prace związane z inwestycją pn. „Modernizacja dwóch 
boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Obidzy 

i w Szczereżu” dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej _ „Sportowa Polska 2019 – Program rozwoju lokalnej 

infrastruktury sportowej”. 

Całkowita wartość przeznaczona na boisko w Szkole Podstawowej 

w Obidzy wyniosła 366 131 zł, przy czym pozyskano dofinansowanie 

o wartości 258 875 zł. Natomiast wartość boiska przy Szkole 

Podstawowej w Szczereżu wyniosła 626 756 zł przy dofinansowaniu 

w kwocie 436 146 zł. 



 
 

 
   

    
 

  
 

    
 

    

GMINA ŁĄCKO 
W trakcie realizacji jest także budowa infrastruktury sieci 

wodociągowej do osiedla romskiego w Maszkowicach. Inwestycja 

ta, polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową 
nowej sieci wodociągowej oraz wymianą istniejącego już odcinka 

sieci, w celu doprowadzenia wody do osiedla romskiego, a także 
wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie robót 
montażowych oraz odtworzenie nawierzchni dróg. 

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach 

Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 

2014-2020. Całkowita wartość robót wynosi niecałe 550 tys. zł. 



 

      
  

  
 

   
 

GMINA ŁĄCKO 

W połowie października zakończono odbudowę Kapliczki – krzyża 
przydrożnego w miejscowości Maszkowice. 

Inwestycja realizowana była w ramach konkursu „Kapliczki 
Małopolski 2020”. 

Całość inwestycji wyniosła 12 238,50 zł, przy czym pozyskano 

kwotę dofinansowania 7 343 zł. 
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GMINA ŁĄCKO 
W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na cele 

rekreacyjno sportowe w miejscowości Zabrzeż” wykonywany jest 

plac zabaw w miejscowości Zabrzeż. 

Ponadto, zadanie to obejmuje również wykonanie ogrodzenia placu 

zabaw o wartości 8 769 zł, wykonanie podbudowy pod 

nawierzchnię placu zabaw za kwotę 11 439 zł oraz dostawę 
urządzeń na plac zabaw za kwotę 34 308 zł. 



 
    

    

    
    

  
 

  

    
   

     
 

 

GMINA ŁĄCKO 
Ruszyły prace adaptacyjne związane z dostosowaniem placówek do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu pt. „Szkoła na 6 w Gminie 

Łącko”. 

Są to prace adaptacyjne polegające na przystosowaniu pomieszczeń znajdujących 
się w szkołach z terenu Gminy Łącko do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Prace podzielono je na trzy etapy, tj.: 

- Część I – wykonanie instalacji teletechnicznej - budowa sieci internetowej, sieci 

elektrycznej. Ideą prac jest przystosowanie sal dla potrzeb utworzenia pracowni IT 

w ZSP w Kadczy, SP w Szczereżu, Zabrzeży i Zarzeczu. Koszt prac 

wyceniono na 40 829 zł. 

- Część II – wykonanie robót remontowych - malowanie sal, montaż klimatyzatora, 

montaż rolet na oknach w ZSP w Kadczy, Szczereżu, Zabrzeży i Zarzeczu. Koszt 

prac - 59 515zł. 

- Część III – wykonanie łazienek dla niepełnosprawnych - dostosowanie dla osób 
niepełnosprawnych toalet w SP w Maszkowicach i ZSP w Czarnym Potoku. 

Wartość prac wynosi 139 198 zł. 

Termin realizacji prac wyznaczono na 20 grudnia br. 



 
  

   
  

    
   

    

  

GMINA ŁĄCKO 
Ponadto, w ramach projektu „Szkoły na 6 w gminie Łącko” dostarczono: 

- schodołazy i wózki inwalidzkie do szkół: Szkoła Podstawowa 

w Zarzeczu, Szkoła Podstawowa w Kiczni, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Czarnym Potoku; 

- schodołaz gąsienicowy do transportu osób niepełnosprawnych 
z możliwością transportu wózka inwalidzkiego wraz z platformą 
najazdową przystosowaną do zamontowania przy schodołazie do Szkoły 
Podstawowej w Zagorzynie. 

Wartość tego zadania wyniosła 48 949,99 zł. 



     
 

      
  

 

  
   

  
    

GMINA ŁĄCKO 
Gmina Łącko otrzymała grant w wysokości 145 tys. zł na realizację 
programu "Zdalna szkoła+". Jest to kontynuacja programu „Zdalna 
szkoła”, dzięki któremu na początku roku gmina pozyskała 80 tys. zł 
na zakup 66 poleasingowych laptopów dla uczniów ze wszystkich 

podległych placówek. 

Dzięki drugiej otrzymanej dotacji zostały zakupione 42 nowe laptopy 

wraz z oprogramowaniem, które trafią do wszystkich szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Łącko. Ponadto Gmina 

otrzymała 70 tys. przez Marszałka 
Małopolski. 

zł z naboru ogłoszonego 
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GMINA ŁĄCKO 
Rozpoczęto prace remontowe związane z wymianą pokrycia 

dachu w kościele w Łącku 

Zdj: parafia.elacko.pl 

https://parafia.elacko.pl
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UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA 



 

  

GMINA ŁĄCKO 

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – 
11 listopada 2020 r. 



 
  

  
 

  

 
  

GMINA ŁĄCKO 
Chryzantemy w miejscach pamięci 

10 października pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Łącku udekorowali chryzantemami odebranymi z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa cmentarze choleryczne 

w naszej gminie oraz miejsca upamiętniające Święto Odzyskania 

Niepodległości. 

Kwiaty te pochodziły z akcji pomocy posiadaczom chryzantem 

w związku z zamknięciem cmentarzy w dniu 1 listopada br. 



 

 
  

GMINA ŁĄCKO 

Turniej Piłkarski dla Dzieci zorganizowany przez UKS Gol 

Łącko – 3 października 2020 r. 
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GMINA ŁĄCKO 

Zakończenie sezonu Sufigs Ligi Orlika – Orlik w Jazowsku, 

3 października 2020 r. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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