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Pod koniec 2018 roku przy budynku OSP w Czarnym

Potoku powstała Otwarta Strefa Aktywności.

Zadanie to było współfinansowane ze środków

Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 35 000 zł,

a wartość całkowita robót wyniosła 78 720,00 zł.
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Końcem 2018 roku została wykonana dokumentacja

projektowa na budowę sali gimnastycznej przy

Szkole Podstawowej w Maszkowicach.
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Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Łącku.

Na obecnym etapie robót wykonywane są prace przygotowawcze do

wykonywania prac tynkarskich budynku mechanicznego oczyszczenia ścieków.

Równocześnie wykonywane są roboty związane ze zbiornikiem uśredniającym z

pompownią ścieków surowych i zbiornikiem uśredniającym ścieków

dowożonych. Na obiekcie 3A – Reaktorze Biologicznym są wykonane ściany

zewnętrzne i trwają prace przygotowawcze do wykonania środkowej części

żelbetowej. Na obiekcie nr 6 – Zbiorniku Osadu również wykonano zewnętrzne

ściany zbiornika i trwają prace przygotowawcze do wykonania środkowej części

żelbetowej. W budynku technicznym wykonano prace murowe parteru i strop.

Trwają prace murowe I kondygnacji. Wykonano również fundament pod silos na

wapno.
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Pomimo niesprzyjającej pogody trwają prace związane

z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrzeż.

Do tej pory wykonano około 5 km kanalizacji.

Wykonawcą robót jest firma MEHN-GAZ Czesław

Wróbel z Męciny.



Podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji

projektowych na realizację następujących zadań:

1) przebudowa drogi powiatowej Łącko – Kicznia na

odcinku w m. Łącko w zakresie niezbędnym dla budowy

chodnika; (orientacyjna długość 700 – 800 mb);

2) przebudowa drogi powiatowej Łącko – Naszacowice na

odcinku w m. Łącko w zakresie niezbędnym dla budowy

chodnika; (orientacyjnej długości 800 - 900mb);

3) przebudowa drogi gminnej Zarzecze – Wyrobiska;

4) przebudowy drogi gminnej Czarny Potok – Pod Szkołą

oraz drogi gminnej Czarny Potok – Do Zakonnic.
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W najbliższym czasie planujemy ogłosić przetargi na

następujące zadania:

1) budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem

ulicznym w ciągu DW 968 w miejscowości Zabrzeż;

2) budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości

Obidza;

3) remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni

bitumicznych dróg gminnych będących

w administracji Gminy Łącko.
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W Łącku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zamontowana

została „Ławka Niepodległości”.

Ławka ta posiada zarówno walory edukacyjne, jak

i praktyczne. Siedząc na niej, można posłuchać Marszu

I Brygady i nagrań na temat najważniejszych wydarzeń, które

doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wartość zadania wyniosła 35 900 zł, z czego kwota 26 933 zł to

dofinansowanie pozyskane przez gminę z Ministerstwa Obrony

Narodowej.
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Dwunastu jednostkom OSP z terenu Gminy Łącko przekazano

wyposażenie i sprzęt strażacki zakupiony w ramach otrzymanej dotacji

celowej z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie

wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy

poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu jednostki te wzbogaciły się

o sprzęt o łącznej wartości w kwocie bliskiej 133,7 tys. zł, z czego

otrzymana dotacja wyniosła 120 150 zł.

W uroczystym przekazaniu sprzętu wziął udział Poseł na Sejm RP

Pan Edward Siarka.
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Gmina Łącko zakończyła realizację projektu grantowego pn.

Zachowanie dziedzictwa lokalnej społeczności poprzez wydanie kroniki

GLKS „Zyndram” w Łącku.

Opracowanie i wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków

EFRROW, które gmina otrzymała w ramach Poddziałania „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020.

Ostatecznie całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 11 880 zł, w tym

dofinansowanie 6 296 zł. Nabór przeprowadzony został przez Lokalną

Grupę Działania „Brama Beskidu.
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Gmina Łącko otrzymała kolejne środki finansowe na

adaptację pomieszczeń szkolnych z rezerwy części

oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30 000 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie

w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce

dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki

pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń

szkolnych.

Środki przekazano Szkole Podstawowej w Zarzeczu i

Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kadczy.

Wymienione szkoły zakupiły m.in. stoliki uczniowskie,

krzesła, biurka dla nauczycieli oraz tablice.
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Projekt „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko”

dobiega końca!

W ramach projektu do każdej ze szkół objętych projektem

zakupiono laptopy, tablice interaktywne, stoliki, krzesełka, szafy

na wyposażenie pracowni matematycznych, szafy do

bezpiecznego przechowywania komputerów oraz pomoce

dydaktyczne.

W ramach projektu realizowane są również dodatkowe zajęcia

z matematyki, przyrody, informatyki i programowania. Uczniowie

uczestniczyli także w bezpłatnych dwudniowych zajęciach

wyjazdowych do Warszawy, Chorzowa i Krakowa oraz

jednodniowych – do Niepołomic i Krakowa.

Łączna wartość projektu to 3 537 267,41 zł, w tym

dofinansowanie projektu z UE w wysokości 3 006 677,29 zł
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Problemy komunikacyjne Łazów Brzyńskich
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UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



Koncert Noworoczny 2019 – 5 stycznia 2019 r.
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Międzynarodowe Pokazy Sztuk Walki BUDO-BUSHI -

8 grudnia 2018 r. 
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Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Funduszu im.

Braci Potoczków – 18 grudnia 2018 r.

Stypendium na rok szkolny 2018/2019 Kapituła Funduszu

Stypendialnego im. J. i St. Potoczków przyznała 17 uczniom z

terenu Gminy Łącko. 10 z nich otrzymało stypendium w

wysokości 1 000 zł, 6 w wysokości 1 500 zł i jedno w wysokości

1 200 zł.

Stypendia ufundowane zostały przez Fundację Sądecką i Gminę

Łącko.
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Świąteczny Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta 

Gminy Łącko – rocznik 2004-2005, U-15 – 27-29 

grudnia 2018 r.
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Turnieju piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Łącko –

12 stycznia 2019 r.
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W ostatnim czasie, co weekend odbywają się Walne

Zebrania Sprawozdawcze strażaków ochotników z naszej

gminy, na których druhowie zatwierdzają sprawozdania

Zarządu OSP z działalności, sprawozdanie finansowe

jednostki OSP za 2018 rok, podejmują uchwały w sprawie

udzielenia absolutorium Zarządowi OSP oraz uchwalają

plany działania i budżet na 2019 rok.

Do tej pory odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze

9 jednostek OSP.
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