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W ramach naboru o dofinansowanie projektów

w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,

Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie

10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR Gmina Łącko

złożyła wniosek aplikacyjny pn. „Wesołe przedszkolaki

w miejscowości Łącko”.

Zakres rzeczowy obejmuje:

• adaptację i dostosowanie sal edukacyjnych i toalet dla

potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Łącku,

• wynagrodzenie nauczycieli i ich szkolenia,

• zajęcia dodatkowe dla dzieci – język angielski, gimnastyka

korekcyjna, logopeda, psycholog,
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• wyjazdy do kina/teatru (bus, bilety wstępu, itp.) -

po 1 wyjeździe na półrocze,

• ubezpieczenie dzieci,

• zakupy wyposażenia (stoliki, krzesła, zestawy meblowe

do sal i szatni, siedziska pianowe, odkurzacz, zestawy

komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne),

• zakupy do jadalni i kuchni (zmywarko - wyparzarka,

lodówko - zamrażarka, talerze, kubki, sztućce, garnki

środki czystości),

• zakupy pomocy dydaktycznych i zabawek,

• doposażenie placu zabaw.
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W odpowiedzi na konkurs Samorządu Województwa

Małopolskiego „MAŁOPOLSKIE KAPLICZKI 2017”

Gmina Łącko złożyła 2 wnioski:

• „Prace rekonstrukcyjno - konserwatorskie krzyża

przydrożnego w Maszkowicach”

• „Remont kapliczki wiejskiej w m. Zagorzyn – etap II

remont dachu”.

Łączna wartość złożonych wniosków wynosi 19057,29 zł,

w tym wnioskowane dofinansowanie 14292,97 zł.
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Kontynuując prace przy remizach strażackich na terenie gminy złożony

został wniosek o dofinansowanie prac budowlano - remontowych

w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”.

Na zakres prac dotyczących termomodernizacji budynku i wymiany

stolarki okiennej wniosek będzie składany do WFOŚiGW w Krakowie.

Przyznanie dofinansowania na związane z tym prace uzależnione jest

od pozytywnej oceny wniosku przez Samorząd Województwa

Małopolskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 80533,67 zł, w tym wnioskowane

dofinansowanie z Samorządu Województwa - 10 049,22 zł,

a z WFOŚiGW - 30 217,61 zł.
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Otrzymanie promesy dotyczącej dotacji na  przebudowy drogi  

gminnej Kadcza – Stara Droga – 27 lutego 2017 r.

Wniosek złożony przez Gminę Łącko dotyczący przebudowy fragmentu drogi

gminnej Kadcza-Stara Droga został zakwalifikowany przez Ministra

Infrastruktury i Budownictwa oraz Wojewodę Małopolskiego do dofinansowania

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na

lata 2016-2019.

Wysokość dofinansowania będzie wynosić do 290 304 zł, co stanowi do 50%

kosztów realizacji zadania. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy.

27 lutego 2017 roku Wójt Gminy Łącko odebrał z rąk Wicewojewody

Małopolskiego Piotra Ćwika promesę gwarantującą wsparcie finansowe w tym

zakresie.
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Ogłoszono przetargi na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej Kadcza – Stara Droga

w miejscowości Kadcza.

2. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi DW

969 Nowy Targ – Brzezna – Stary Sącz odc. 120.

3. Modernizacja drogi gminnej „Jazowsko – Na

Szczereż”.
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Złożone zostały oferty na zadania:

1. Modernizacja drogi gminnej „Łącko – Strażacka”

w miejscowości Łącko.

2. Modernizacja drogi gminnej „Do Starej Cegielni”

w miejscowości Jazowsko.

3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łącko.

4. Remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni

bitumicznych dróg gminnych będących

w administracji Gminy Łącko.
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Budowa tras rowerowych w gminie Łącko

Wojewódzki Zarząd Dróg w Krakowie ogłosił przetarg na:

Budowę zintegrowanej sieci tras rowerowych

w Województwie Małopolskim – zadanie nr 5 VeloDunajec (od

m. Szczawnica do m. Zabrzeż).

Jest to część projektu VeloDunajec polegającego na budowie

trasy rowerowej o długości 172 km od Zakopanego do

Wierzchosławic.

Projekt VeloDunajec ma łączyć się z ogólnoeuropejskim

projektem EuroVelo stanowiącym sieć szlaków rowerowych

pokrywających całą Europę.

W ramach tego przedsięwzięcia na terenie gminy Łącko

powstaną dwie kładki pieszo-rowerowe przez rzekę Dunajec

w Zabrzeży (Wietrznicach) oraz w Łącku.
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W ramach realizacji zadania powstanie również kładka na

potoku Czarna Woda w Łącku oraz na pozostałych ciekach

wodnych stanowiących lewobrzeżne dopływy Dunajca na

odcinku Łącko-Maszkowice.

Oprócz ww. kładek powstaną miejsca obsługi rowerzystów

(MOR) 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.
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Równocześnie gmina Łącko aplikuje o środki finansowe na

realizację projektu budowa infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej, która obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego

Łącko – Zagorzyn –Łącko o łącznej długości 3,3 km.

Wniosek o dofinansowanie zadania uzyskał już wstępną

akceptację Forum Subregionu.

Planowany termin realizacji robót to czerwiec – listopad 2017 r.
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Spotkanie w Warszawie z p. Lidią Skrzyniarz –

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego 

i Edukacji Kulturalnej MKiDN – 9 lutego 2017 r.
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Spotkanie w Krakowie z p. Dyrektor Agatą Wojnowską –

pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych 
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3 marca – Spotkanie z p. M. Pławiakiem – Starostą 

Nowosądeckim z udziałem: panów R. Potońca – radnego 

Rady Powiatu, T. Kurzeji radnego i sołtysa wsi 

Zagorzyn oraz wizja na drodze powiatowej                       

Łącko – Wola Kosnowa w dn. 8 marca 2017 r.
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Działania związane z reformą oświaty:

• 20 lutego – spotkanie z Radą Pedagogiczną ZSG

w Łącku

• 23 lutego – spotkanie z Radą Rodziców i Dyrekcją SP

w Maszkowicach

• 02 marca – spotkanie z Radą Pedagogiczną ZSG

w Jazowsku
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Seria 3 pożarów na terenie naszej gminy (między

22 lutego a 3 marca), skutkująca obowiązkiem

zapewnienia lokum dla osób poszkodowanych. Plagą

stają się również pożary suchych traw.
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Zakończono montaż kontenerowego budynku 

mieszkalnego na osiedlu romskim

GMINA ŁĄCKO



Modernizacja budynku Urzędu Gminy dostosowująca go do          

potrzeb osób niepełnosprawnych

Zmodernizowano parter budynku, w którym zlokalizowano dziennik podawczy i kasę. 

Wykonano dodatkowe wejście od strony rampy podjazdowej, a także przebudowano 

toaletę z uwzględnieniem ograniczeń osób niepełnosprawnych.

Stanowiska ds. ewidencji ludności oraz działalności gospodarczej przeniesiono do 

zmodernizowanych pomieszczeń na parterze urzędu. 

Dodatkowo wyremontowano hol i schody prowadzące na pierwsze piętro budynku.

Całkowity koszt robót związanych z modernizacją wyniósł 118 193 zł, z czego kwota 

88 000 zł to środki zewnętrzne pozyskane przez gminę, natomiast kwota 30 193 zł to 

udział własny gminy.
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Powstanie rondo na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 969  

i 968 w Zabrzeży

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił postępowanie przetargowe na

zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z modernizacją

odcinka DW 968 Szczawa - Zabrzeż.

Zakres prac obejmuje:

• budowę ronda,

• Przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi,

• Budowę kanalizacji burzowej,

• Wykonanie krawężników betonowych,

• Poszerzenie poboczy.

Planowany termin wykonania zamówienia to 24 miesiące od dnia

zawarcia umowy z wykonawcą.
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Przeniesienie obsługi świadczeń rodzinnych do 

budynku przy zajezdni autobusowej                          

i dostosowanie pomieszczeń biurowych
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Spotkanie z Wicemarszałkiem Woj. Małopolskiego 

P. Wojciechem Kozakiem dotyczące projektu 

„Małopolska Niania” – 6 marca 2017 r.
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UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



Obchody Złotych i Diamentowych Godów –

23 lutego 2017 r.

GMINA ŁĄCKO



Uroczystość 80 urodzin prof. Bolesława Farona -

2 marca 2017 r.
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Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa –

10 marca 2017 r.
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XXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

LGD Brama Beskidu – 23 lutego 2017 r. w Łącku
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Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 

w Łącku – 24 lutego 2017 r.
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13.02 Zakończenie kursu szkoleniowego dla druhów 

OSP – remiza w Łącku. 

Szkolenie ukończyło 26 druhów z naszej gminy
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Zdanie obowiązków przez Komendanta PSP            

w Nowym Sączu St. Bryg. J. Basiagę –

15 lutego 2017 r.
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Za nami tegoroczne Ferie Zimowe

Dla młodych mieszkańców gminy Łącko, którzy wybrali

ofertę na spędzanie wolnego czasu z GOK-iem był to

niezwykle udany okres. Czekało na nich mnóstwo atrakcji -

przeróżne warsztaty, wyjazdy do kina i na basen, zabawy,

spektakle teatralne i turnieje. Zajęcia odbywały się w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku i w budynku

wielofunkcyjnym w Jazowsku.
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Działający przy GOK-u Zespół Regionalny Górale Łąccy

kierowany przez Łukasza Ukleję, wystąpił w 45. Karnawale

Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej w konkursie tańca

zbójnickiego, w którym Komisja konkursowa przyznała

I miejsce oraz Ciupagę Zbójnicką i nagrodę pieniężną

Góralom z Łącka. To wielki sukces, tym bardziej, że został

powtórzony po 19 latach od poprzedniego.
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Łąckie eliminacje do XXII Starosądeckiego Konkursu 

Młodych Wokalistów – 20 lutego 2017 r.

20 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku odbył się już po raz

osiemnasty Międzyszkolny Konkurs Młodych Wokalistów, który stanowił

jednocześnie eliminacje do Starosądeckiego Konkursu Młodych

Wokalistów. W konkursie w czterech kategoriach wiekowych wystartowało

ponad 50 uczestników.
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9 marca odbył się Wielki Finał Starosądeckiego Konkursu

Młodych Wokalistów. Bardzo dobrze zaprezentowali się

wokaliści z naszej gminy.

W I kat. wiekowej: II m. Domek Paulina z ZSG w Zagorzynie, III

m. Podobińska Dominika z ZSP w Czarnym Potoku

i wyróżnienie Burnagiel Justyna z SP w Zabrzeży.

W II kat. wiekowej: I m. Krzyśko Wiktoria z ZSG w Łącku

W IV kat. wiekowej – wyróżnienie Sejud Karolina z Zespołu

Szkół im. św. Kingi w Łącku.
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Grupa Teatralna "Berecik" działająca przy GOK-u

zdobyła III miejsce i nagrodę pieniężną na Posiadach

Teatralnych na Orawie, czyli 5 Małopolskich Spotkaniach

Teatrów Amatorskich. Jako jedyna reprezentowała powiat

nowosądecki prezentując spektakl wg scenariusza Adama

Piekarzewskiego "Król wschodzącego słońca".
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Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych –

15 marca 2017 r.

W konkursie udział wzięło 32. uczestników w czterech grupach

wiekowych. Wszyscy uczestnicy prezentowali niezwykle wysoki

artystyczny poziom. Do Konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów,

Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania”

w Bukowinie Tatrzańskiej jury wytypowało zwycięzców poszczególnych

kategorii wiekowych.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom” – etap gminny –

9 marca 2017 r.
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III Gminny Integracyjny Turniej Warcabowy –

21 lutego 2017 r. w ZSP w Kadczy
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Gminny Konkurs Plastyczno – Literacki                    

16 lutego 2017 r. w SP w Obidzy
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XVII edycja konkursu pn. „Łącko - Moja Mała 

Ojczyzna” - 7 marca 2017 r.
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Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Wójta Gminy Łącko – 12 marca 2017 r.
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Regionalne Halowe Mistrzostwa MWK OHP            

w Piłce Nożnej Chłopców – 7 marca 2017 r.
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Zakończenie Halowej Ligi Oldbojów

w sezonie 2016/2017
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Radca prawny udziela bezpłatnych porad

prawnych dla naszych mieszkańców w każdą środę

w godzinach od 11:30 do 13:30 (pierwsze piętro,

Sala Obrad).

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.
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