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INWESTYCJE I DZIAŁANIA
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Zakończono zadanie p.n. „Modernizacja drogi gminnej

„Łącko – Pożogi” w miejscowości Łącko”.

Prace obejmowały wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na

odcinku drogi dł. 710 mb.

Wartość umowna robót brutto wyniosła 165 029,08 zł.

Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski

Województwa Małopolskiego w wysokości 105 008,00 zł.
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Zakończono zadanie p.n. „Modernizacja drogi gminnej „Łącko

Strażacka” w miejscowości Łącko”.

Roboty obejmowały przebudowę odcinka drogi długości 460 mb.

Droga uzyskała lewostronny chodnik oraz nową nawierzchnię

bitumiczną.

Wartość umowna robót brutto to 268 857,02 zł

Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski

Województwa Małopolskiego w wysokości 171 073,72 zł.
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Rozpoczęły się roboty związane z modernizacja drogi

gminnej przy budynku wielofunkcyjnym w Jazowsku.

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę drogi dzięki

czemu uzyska ona nową konstrukcję podbudowy, jezdnię

bitumiczną, chodnik, a przede wszystkim prawidłowe

odwodnienie w formie kanalizacji deszczowej.
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Przystąpiono do wykonania remontu pozimowego dróg

gminnych.

Zakres robót obejmuje:

- uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych mieszanką

emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych,

- odnowa nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy

wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej,

- ścięcie i uzupełnienie poboczy,

- uzupełnienie i wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym

stabilizowanym mechanicznie.

Wykonawcą robót jest Firma IMBUD Ignacy Śledź.
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Ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne pod nazwą

„Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego

w budynku ZSG w Łącku” w ramach zadania p.n.

”Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko,

Zagorzyn, Kicznia”.

W dniu 22 maja 2017 r. złożono dwie oferty:

a) INST Bud Plus Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe,

Zagorzyn 167, 33-390 Łącko za kwotę 319 800,00 zł brutto,

b) Zakład Usługowy „INST-PUL” Marian Pulit, Złockie 94,

33-370 Muszyna za kwotę 418 149,72 zł brutto.
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Trwają prace związane z budową chodnika w ciągu drogi

powiatowej Łącko – Wola Kosnowa w m. Zagorzyn.

Roboty realizowane są przez pracowników Powiatowego

Zarządu Dróg.

Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina udzieliła pomocy

rzeczowej powiatowi nowosądeckiemu w postaci przekazania

materiałów budowlanych do budowy chodnika.

Szacunkowa wartość pomocy to 60 tys. zł.
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Podpisano umowę na budowę chodnika w ciągu

drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ - Stary Sącz na

odcinku osiedla Opijówka w miejscowości Jazowsko.

Wykonawcą robót jest Zakład Usług Malarsko

Drogowych A. Sarata Sp. Jawna z siedzibą 33-300

Nowy Sącz ul. Magazynowa 7.

Wartość robót wynosi 445 563,64 zł brutto.

Termin wykonania robót ustalono na dzień

30 października 2017 r.
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Ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne pod nazwą

„Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Zagorzynie” w ramach zadania pod nazwą

„Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko,

Zagorzyn, Kicznia”.

Termin złożenia ofert: 24 maja 2017 r.
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W dniu 19 maja gmina uzyskała decyzję zezwalającą na

wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym Sali sportowej

realizowanej przy szkole podstawowej w Zabrzeży. Dzięki

wprowadzonym zmianom sala uzyska alternatywną do pierwotnie

zaprojektowana instalację centralnego ogrzewania oraz galerię

widokową z wyodrębnioną klatką schodową. Dokonano również

zmian w sposobie odprowadzenia wód deszczowych z dachu,

instalacji wentylacji mechanicznej oraz kanalizacji sanitarnej.

GMINA ŁĄCKO



Sukcesem zakończyły się starania gminy o pozyskanie

dofinansowania na realizację projektu „Poprawa

infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej

i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej”.

Nasz projekt znalazł się na 7 miejscu listy rankingowej

projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania.
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Zagospodarowanie terenu przy kapliczce M.B. w Czerńcu.

Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej i płyt granitowych

przy kapliczce oraz zamontowano 15 szt. nowych ławeczek.

Roboty zrealizowano wspólnie z mieszkańcami wsi Czerniec.

Po stronie gminy było załatwienie spraw formalno-prawnych

(pozwolenie na wykonanie robót) oraz pokrycie kosztów

robocizny i zakupu materiałów do wykonania ławek.

Koszt zadania wyniósł 13 000 zł.
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Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej przy

świetlicy sołeckiej w miejscowości Łazy Brzyńskie

oraz odremontowano wiatę przystankową. Prace te

zostały wykonane przez Zakład Gospodarki

Komunalnej w Łącku.
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Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz

z krawężnikami na placu przed budynkiem ZGK

w Łącku – podjazd dla pogotowia – 120 m2.
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku wykonał

i zamontował tablice ogłoszeniowe w sołectwach gminy

Łącko - 16 szt. oraz zakupione zostały kosze na odpady.

GMINA ŁĄCKO



Zakupiono 6 szt. wiat stadionowych dla zawodników

klubów sportowych Zyndram Łącko, Budowlani

Jazowsko i Górka Szczereż.

Koszt zakupu wiat wyniósł 21 389,00 zł.
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Spotkanie z przedstawicielami rodziców dzieci kl. III

SP w Jazowsku – 28 kwietnia br.

Spotkanie dotyczyło planowanego podziału grupy 55

uczniów, którzy obecnie w klasie III są podzieleni na 3

oddziały klasowe, a od września powinni być podzieleni

na nowo.
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Działania związane ze zbliżającym się przejęciem SP

w Zarzeczu prowadzonej przez stowarzyszenie.

Pismem z dn. 12 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie

Wspierania Edukacji i Rozwoju Wsi Zarzecze

poinformowało o oddaniu prowadzenia SP w Zarzeczu

gminie Łącko z dniem 12 lipca br. (w trybie

3-miesięcznego wypowiedzenia, dopuszcza to umowa

z 2012 r.)
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Działania przygotowujące do uruchomienia

projektu ,,Rozwój kształcenia ogólnego w gminie

Łącko” .
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Spór sądowy z firmą Drogop – wykonawcą zadania

rewitalizacja centrum miejscowości Łącko

(przebudowa rynku). Rozprawa w dn. 18 maja br.

z powództwa wykonawcy przeciw Gminie Łącko



Otwarto Klubu Seniora w Łącku – 11 maja 2017 r.

Klub powstał w ramach realizowanego przez Gminę

Łącko projektu socjalnego „Aktywny senior” i mieści się

w budynku biurowym ZGK w Łącku.

Jego działanie ma na celu promocję zdrowego

i aktywnego stylu życia wśród seniorów.
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17 maja br. w Urzędzie Gminy Łącko odbyły się bezpłatne

warsztaty: Akademia Żywienia i Akademia Gospodarowania

Budżetem Domowym, które zostały zorganizowane w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020,

współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Uczestnicy mogli poznać zasady zdrowego odżywiania, układania

ciekawych jadłospisów dla całej rodziny oraz zasady planowania

wydatków i skutecznych sposobów na oszczędzanie.

Warsztaty były przeznaczone dla odbiorców pomocy

żywnościowej.
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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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Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód               

w gospodarstwach rolnych

W porozumieniu z Wydziałem Rolnictwa Urzędu

Wojewódzkiego uruchomiono procedurę przyjmowania

ww. wniosków. Złożono ich ponad 280, a pomocą w ich

wypełnianiu służył głównie p. Daniel Biel.
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UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



VII Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego –

28 kwietnia 2017 r.
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Święto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej

– 7 maja 2017 r.
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Szkolne konkursy:

28 kwietnia – Szkoła Podstawowa w Kiczni –

konkurs matematyczny

11 maja – Zespół SzkolnoPrzedszkolny

w Kadczy – konkurs ortograficzny



Święto Kwitnącej Jabłoni –

12 - 14 maja 2017 r.
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Gminne obchody Narodowego Święta Konstytucji                        

3 Maja

Delegacje władz samorządowych oraz organizacji gminnych

w asyście pocztów sztandarowych złożyły wiązanki kwiatów

pod pomnikiem. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowały

dzieci i młodzież z Ogniska Muzycznego i Grupy Teatralnej

"Berecik" działających przy GOK w Łącku.
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Obchody Dnia Strażaka 2017 – Nowy Sącz,            

20 maja 2017 r.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali strażacy

działający na rzecz jednostki OSP z terenu Gminy Łącko,

wśród których znaleźli się Jan Dziedzina – Wójt Gminy

Łącko oraz Edward Jurkowski i Tadeusz Kurnyta

z jednostki OSP Czerniec.



Sukces Górali Łąckich

Grupa śpiewacza z Zespołu Regionalnego Górale Łąccy

III zajęła miejsce w Konkursie Muzyków,

Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów

Weselnych Drużbacka.
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I Miejsce Berecika

Grupa teatralna “BERECIK” z Gminnego Ośrodka Kultury

w Łącku , uczestniczyła w XXII Powiatowym Przeglądzie

Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych pod hasłem

“Baśnie i legendy o św. Kindze”. Przegląd odbywał się pod

patronatem Starosty Nowosądeckiego.

Teatrzyk odniósł wielki sukces – zajął I miejsce.
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Orkiestra im. T. Moryto w Wadowicach

Łącka orkiestra dęta na zaproszenie Burmistrza Wadowic

uczestniczyła w uroczystych obchodach 97 rocznicy urodzin

św. Jana Pawła II.

Nasi muzycy byli wykonawcami w koncercie „Świętemu

Janowi Pawłowi II w hołdzie”.



10 maja 2017 r. w Łącku odbyło się szkolenie z zakresu „ Jak

skutecznie działać interdyscyplinarnie w środowisku lokalnym –

rozwój dialogu i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy

w rodzinie”, prowadzone przez specjalistę ds. przeciwdziałania

przemocy w rodzinie P. Joannę Dyrcz.

W szkoleniu wzięli udział członkowie Zespołu

Interdyscyplinarnego i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łącku, a także z ośrodków ościennych z Chełmca i Starego

Sącza.
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