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Podpisano umowę na budowę chodnika dla

pieszych wraz z oświetleniem ulicznym

w ciągu drogi wojewódzkiej 968 w Zabrzeży.

Całkowita wartość robót to 676 353 zł.

Planowany termin zakończenia robót to koniec

czerwca 2019 r.
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Podpisano również umowę na remont oraz

bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznych

dróg gminnych będących w administracji Gminy

Łącko. Wykonawcą robót jest Firma IMBUD

Ignacy Śledź
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Dokonano otwarcia ofert na realizacje zadania

p.n.: Budowa budynku wielofunkcyjnego

w miejscowości Obidza.

Złożono siedem ofert.

Oferta z najniższą ceną wyniosła 2 588 913 zł

natomiast cena najwyższej oferty to 3 048 717 zł.
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Ogłoszono przetargi na wykonanie następujących zadań drogowych:

1) modernizacja dróg gminnych „Jazowsko – Opijówka” oraz „Łącko-Czerniec

Dla realizacji ww. zadań złożony został w wniosek do Urzędu Marszałkowskiego

o dofinansowania zadań w wysokości 50% wartości robót.

2) „Remont dróg gminnych:

- Kicznia – Wyrobiska w miejscowości Kicznia na odcinku 800 mb; wartość

najtańszej oferty wynosi 259 709 zł,

- Jazowsko – Przez Równie w miejscowości Jazowsko na odcinku 500 mb wartość

najtańszej oferty wynosi 143 511 zł,

- Łazy Brzyńskie- Gaboń Łazy w miejscowości Łazy Brzyńskie na odcinku 400 mb

wartość najtańszej oferty wynosi 114 809 zł,

- Obidza- Majdan w miejscowości Obidza na odcinku 600 mb wartość najtańszej

oferty wynosi 243 093 zł.

Zadania realizowane przy współudziale środków Wojewody Małopolskiego w

ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Termin wykonania robót przypada na 15 czerwca 2019 r.
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Ogłoszono przetarg na budowę Centrum

i Edukacji Muzycznej w Łącku.

Planowany termin wykonania zadania przypada na

30 listopada 2020 r.
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Podpisano umowę na opracowanie

dokumentacji przebudowy budynku Szkoły

Podstawowej w Jazowsku – stara część.

Wartość umowy wynosi 22 017 zł.

Termin wykonania: 31 lipca 2019 r.
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Wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji

projektowej na Budowę Otwartej Strefy Aktywności

w miejscowości Zabrzeż.

Wartość umowy wynosi 8 979 zł.

Termin wykonania: 31 lipca 2019 r.
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Podpisano umowy z wykonawcami na dostawę rowerów

wraz z akcesoriami, stojaków rowerowych i montaż

2 garaży blaszanych w ramach zadania „Zakup

wyposażenia dla potrzeb udostępniania dziedzictwa

kulturowego i przyrodniczego Gminy Łącko” realizowanego

w ramach wniosku złożonego do LGD Brama Beskidu.

Punkty rowerowe będą znajdować się przy Hali

Widowiskowo - Sportowej w Łącku oraz przy Orliku

w Jazowsku.

Całkowita wartość projektu wynosi 53 506 zł, w tym

dofinansowanie w kwocie 34 045 zł.
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Rozpoczęto budowę Miejsca Obsługi Rowerzystów

w Jazowsku

Wykonawca rozpoczął prace związane z budową Miejsca Obsługi

Rowerzystów w Jazowsku.

MOR będzie wyposażone w zadaszoną wiatę z ławeczkami

i stołami, a obok zostaną zamontowane stojaki rowerowe,

stacjonarny grill oraz przenośna toaleta. Całość zostanie oświetlona

latarniami hybrydowymi solarno-wiatrowymi.

Roboty powinny zostać zakończone do końca kwietnia bieżącego

roku.
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Złożono wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu

„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury

sportowej” Ministerstwa Sportu i Turystyki na:

-Modernizację boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych

w Obidzy i Szczereżu.

Całkowita wartość zadania 1 056 623 zł, w tym wnioskowane

dofinansowanie 739 635 zł.

-Budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem

oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi i przewiązką przy Szkole

Podstawowej w Maszkowicach.

Całkowita wartość zadania 5 159 347 zł, w tym wnioskowane

dofinansowanie 3 611 542 zł.

GMINA ŁĄCKO



Trwa przygotowywanie wniosku na modernizację

boiska sportowego przy Szkole Podstawowej

w Zabrzeży w ramach programu "Małopolskie

boiska".

Prace mają polegać na wymianie nawierzchni oraz

montażu wyposażenia sportowego.

Wartość zaplanowanych prac wynosi 124 288 zł z

czego kwota 87 000 zł to wnioskowane

dofinansowanie
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Złożono wniosek o dofinansowanie pn. „Prace rekonstrukcyjno-

konserwatorskie kapliczki przydrożnej w Kiczni” w ramach

konkursu „Małopolskie Kapliczki 2019” ogłaszanego przez Urząd

Marszałkowski.

Całkowita wartość zadania to 10 133 zł, w tym wnioskowane

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6 080 zł.

Kapliczka jest obecnie w bardzo złym stanie, gdyż kilka miesięcy

temu, nieznany sprawca uszkodził ją najprawdopodobniej

samochodem ciężarowym, przez co zniszczeniu

uległo zadaszenie kapliczki oraz w niewielkim

stopniu ściany.

Obecnie jest ona prowizorycznie zabezpieczona i

wymaga remontu konserwatorskiego, w

szczególności rekonstrukcja dachu.
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Złożono wniosek o dofinansowanie pn. „Prace

rekonstrukcyjno-konserwatorskie dachu kapliczki

w Łącku” w ramach konkursu „Małopolskie Kapliczki

2019” ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski.

Całkowita wartość zadania 45 388 zł, w tym

wnioskowane dofinansowanie 25 000 zł.
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Złożono wniosek o dofinansowanie prac budowlano -

remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu

„Małopolskie Remizy 2019” na „Remont budynku remizy

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu”. Całkowita

wartość zadania wynosi 60 079 zł, w tym wnioskowane

dofinansowanie 30 039 zł.

Zakres prac obejmuje remont garażu, magazynu sprzętu

przeciwpożarowego, toalet, malowanie dachu.
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Przystąpiono do realizacji projektu pn. „Utworzenie placówki

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy

Łącko” dofinansowanego w ramach RPO Województwa

Małopolskiego 2014 – 2020, Poddziałanie: 9.2.1 Usługi społeczne

i zdrowotne w regionie.

Całkowita wartość projektu wynosi 509 095zł, w tym

dofinansowanie w kwocie 460 938zł. Wkład własny wynosi

natomiast 48 157 zł (w tym finansowy: 21 500 zł).

Zakres projektu dot. wykonania prac dostosowawczych

i adaptacyjnych - wydzielenie pomieszczenia do pracy cichej, zakup

wyposażenia, pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych oraz

sprzętu komputerowego. Ponadto planowana jest organizacja

różnorodnych warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz

zajęć o charakterze terapeutycznym (m.in. socjoterapeutyczne,

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne).
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Trwają prace związane z budową oczyszczalni 

ścieków w Łącku
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Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży
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Trwają prace związane z budową gazociągu Limanowa – Szczawnica (przez Zabrzeż)

oraz projektowanie odcinka Zabrzeż – Łącko/Maszkowice

Całość prac została podzielona na trzy etapy. Pierwszy to budowa gazociągu wysokiego

ciśnienia Słopnice – Zbludza oraz budowa dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych (min.

Zbludza). W tym etapie powstanie prawie 13,5 km sieci. Termin realizacji styczeń 2020 r.

Etap drugi to budowa gazociągu średniego ciśnienia do granicy miasta Szczawnica

o długości ponad 30 km oraz budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami o długości ponad

17 km. Termin realizacji styczeń 2020 r.

Etap trzeci to budowa sieci rozdzielczych średniego ciśnienia w miejscowościach Czerniec

i Łącko (do granicy z Maszkowicami) Tylmanowej i Krościenku nad Dunajcem w powiecie

nowotarskim oraz budowa pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia

w miejscowościach Zbludza, Kamienica i Zabrzeż. Łącznie ponad 12 km sieci. Prace

budowlano-montażowe rozpoczną się na początku 2020 roku, a ich zakończenie

przewidziano na pierwszy kwartał 2022 r.

Tak duży zakres inwestycji (ok.70 mln zł) jest

możliwy dzięki unijnemu dofinansowaniu

(blisko 35%) z POIŚ.
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Spotkania w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

poświęcone kwestii podejścia naszej gminy do

przyszłości osiedla cygańskiego.

GMINA ŁĄCKO
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Rada techniczna w ZDW w Krakowie

dotycząca prac na DW 968 i 969

Zgłaszaliśmy duże zastrzeżenia zarówno tempa jak

i przebiegu tych prac.
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Zebrania walne w OSP - 12 jednostek

W zdecydowanej większości jednostek druhowie wyrażali

zadowolenie ze skali doposażenia w sprzęt

przeciwpożarowy ochrony osobistej w ostatnich latach.

W sumie w okresie 2015-2018 zakupiliśmy dla naszych

OSP różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia za ok.

500 tys. zł.
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Spotkania dotyczące układu komunikacyjnego

w regionie (Krościenko i Rytro)

Spotkania z udziałem Marszałka Małopolski p. Witolda

Kozłowskiego i Dyrekcji ZDW w Krakowie.

GMINA ŁĄCKO
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Spotkania z władzami gmin sąsiednich na

temat współpracy (Podegrodzie i Łącko)
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Spotkanie z Prezesem WFOŚ w Krakowie p. K.

Koprowskim

Niestety zmieniają się zasady udzielania nie tylko

nowych pożyczek, ale i tych na które mamy już

podpisane umowy

GMINA ŁĄCKO
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Spotkanie z p. P. Firlejem Dyrektorem

krakowskiego oddziału Polskiej Spółki

Gazowniczej.

Dotyczyło zarówno już realizowanych zadań jak

i ewentualnych planów PSG na terenie naszej

gminy.

PM2.5 (102.84 µg/m³) 

411%

2019-03-24 21:58                                                                           
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Nasza gmina otrzymała promesę na środki

,,powodziowe” w wysokości 920 tys. zł
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Klub SENIOR + w Łącku już działa

Klub Senior + w Łącku powstał w ramach Programu Wieloletniego

„Senior+” na lata 2015-2020 i działa w strukturze Ośrodka Pomocy

Społecznej.

Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz

zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych

w Gminie Łącko. Klub dysponuje 50 miejscami. Jest czynny

w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 12.00 do 16.00.
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Spotkanie dotyczące możliwości pozyskania wsparcia 

na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych -

22 lutego 2019 r.
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku wzbogacił

się o nowy ciągnik rolniczy marki Deutz-fahr typu

Same explorer 3 100.

Ta długo wyczekiwana inwestycja pozwoli istotnie

usprawnić wykonywanie należących do zadań

własnych ZGK w Łącku prac terenowych.
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Wczoraj WFOŚ ogłosił wyniki naboru wniosków

w ramach „Programu priorytetowego – edukacja

ekologiczna” w 2019 r.

Wniosek Gminy Łącko na zadanie pn. „Edukacja

ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami

wśród dzieci z terenu Gminy Łącko” znalazł się

na liście wniosków przeznaczonych do

dofinansowania i otrzymał 40 000 zł dotacji.

Całkowity koszt zadania wyniesie 50 000 zł.
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Spotkania Góralsko-Lachowskie w Łącku –

23 marca br.
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Wręczenie nagrody Sołtysa Roku 2017 r. –

Ptaszkowa, 2 marca br.   

Sołtysem Roku 2017 został Tadeusz Kurzeja gospodarz wsi 

Zagorzyn, natomiast miejsce trzecie – exaequo – zajęli Józef 

Janczura – sołtys wsi Łącko oraz sołtys wsi Łomnica.
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Spotkanie z sołtysami - 12 marca br.
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Gminny Dzień Kobiet — 10 marca br.
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Spotkanie autorskie z Panem Franciszkiem 

Opydem - 1 marca br. 
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II miejsce dla Grupy Teatralnej "Berecik"         

i  Chóru Parafialnego "Zew Gór" na Posiadach 

Teatralnych w Jabłonce – 8-10 marca br.
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Szkolenie podstawowego strażaków z terenu 

Gminy Łącko - 7 marca br.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom” – etap gminny – Łącko, 13 marca br.

W turnieju udział wzięło 35 uczestników w trzech grupach 

wiekowych
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Gminny Konkurs Przyrodniczo – Muzyczny „PRZYRODA          

W PIOSENCE” - 13 marca br., Zespół Szkolno-Przedszkolnym       

w Kadczy
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V Gminny Integracyjny Turniej Warcabowy -

12 marca br., Zespole Szkolno-Przedszkolnym                             

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy
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Turniej Piłki Halowej dla Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych – 9 lutego br.
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EuroPAP News opublikował ranking gmin dotyczący realizacji projektów

finansowanych z Unii Europejskiej w perspektywie unijnej 2014 - 2020.

Gmina Łącko - na 2478 gmin w Polsce - znalazła się na 225 pozycji.

Jest to drugi wynik w powiecie nowosądeckim, gdyż jedynie Miasto i Gmina

Muszyna uplasowała się o trzy pozycje wyżej.

Poniżej dla porównania przedstawiamy ranking gmin powiatu nowosądeckiego:
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Narastające problemy z połączeniami

komunikacyjnymi w miejscowościach:

- Łazy Brzyńskie,

- Szczereż,

- Zarzecze,

- Kicznia.
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