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INWESTYCJE I DZIAŁANIA
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Podpisano umowy na wykonanie na zadań 

inwestycyjnych: 

1) przebudowa drogi gminnej Kadcza – Stara Droga w miejscowości

Kadcza

Wartość robót po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

wynosi 416 970 zł.

W ramach planowanych robót zostanie wykonana nowa

konstrukcja drogi na odcinku 244 m oraz nowa nawierzchnia

bitumiczna.

Droga uzyska lewostronny chodnik oraz kanalizację

opadową, zostanie wykonane dodatkowe oświetlenie uliczne i

przebudowane skrzyżowanie k/ Szkoły Podstawowej.

Termin realizacji robót: 1 lipca – 30 sierpnia 2017 r.
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2) modernizacja drogi gminnej „Jazowsko – Do Starej

Cegielni” w m. Jazowsko.

Wartość umowna robót brutto wynosi 187 276,84 zł.

Termin wykonania 30 czerwca 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski

Województwa Małopolskiego w wysokości

117 293,24 zł
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3) modernizacja drogi gminnej „Łącko – Pożogi”

w miejscowości Łącko.

Wartość robót po przeprowadzeniu postępowania

przetargowego wynosi 165 029 zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni

bitumicznej na odcinku drogi długości 710 mb.

Termin wykonania robót to 30 czerwca 2017 r. 

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego w wysokości 105 008,00 zł 
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4) modernizacja drogi gminnej „Łącko Strażacka” w miejscowości

Łącko

Wartość robót po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 

wynosi 268 857 zł.

Roboty będą obejmować przebudowę odcinka drogi o długości 

460 mb.

Droga uzyska lewostronny chodnik oraz nową nawierzchnię 

bitumiczną. 

Termin wykonania: 5 maja 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski

Województwa Małopolskiego w wysokości 171 073,72 zł .
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5) remont oraz bieżąca konserwacja nawierzchni

bitumicznych dróg gminnych będących w administracji

gminy Łącko.

Wykonawcą robót jest „IMBUD” Ignacy Śledź

z siedzibą Naszacowice 124, 33-386 Podegrodzie.

Wartość umowna robót to 276 135,00 brutto.

Termin wykonania do 30 czerwca 2017 r.
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6) modernizacja drogi gminnej „Jazowsko– Na Szczereż”

w miejscowości Jazowsko i Szczereż

Wartość robót po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

wynosi 815 449 zł.

Zadanie będzie obejmowało wykonanie przebudowy odcinka drogi

o łącznej długości 1907 mb przy ZSG w Jazowsku, gdzie zostaną

wykonane obustronne chodniki, zatoka postojowa dla samochodów

osobowych oraz zostanie oznakowane przejście dla pieszych.

Natomiast odcinek długości 1700 mb łączący miejscowości

Jazowsko i Szczereż uzyska nową nawierzchnię bitumiczną.

Termin realizacji robót: 1 lipca – 30 sierpnia 2017 r.

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa

Małopolskiego w wysokości 310 687,00 zł.
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7) przebudowa drogi gminnej przy budynku wielofunkcyjnym

w Jazowsku

Wartość robót po przeprowadzeniu postępowania

przetargowego wynosi 187 276 zł.

W ramach planowanych robót zostanie wykonana nowa

konstrukcja drogi na odcinku długości 150 mb oraz nowa

nawierzchnia bitumiczna.

Droga uzyska lewostronny chodnik oraz kanalizację opadową.
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Ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne pod

nazwą Budowa infrastruktury turystyczno –

rekreacyjnej w gminie Łącko, która obejmuje swoim

zakresem:

- wykonanie robót budowlanych związanych z budową

wielofunkcyjnej trasy biegowo rowerowej,

- budową linii kablowej elektroenergetycznej niskiego

napięcia oświetlenia ulicznego tras (trasa Łącko –

Zagorzyn)

Termin złożenia ofert 28 kwietnia 2017 r.
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Termomodernizacja szkół w Łącku, Zagorzynie w Kiczni na 

pierwszym miejscu listy rankingowej do dofinansowania

W celu poprawy efektywności energetycznej budynków zadanie

obejmie:

-docieplenie elewacji, ścian piwnic, cokołów i kominów ponad dachem,

stropu;

-docieplenie podłogi na sali gimnastycznej (w Łącku i w Zagorzynie);

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

-modernizacja kotłowni C.O.

W Kiczni wymieniony zostanie kocioł węglowy na kocioł opalany

biomasą oraz zostaną zamontowane kolektory słoneczne.

W Łącku kocioł węglowy zostanie zastąpiony kotłem olejowym.

W Zagorzynie wymieniony zostanie stary 20 letni kocioł olejowy na

nowy.
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Okres realizacji projektu: 2017 - 2018.

Szacowana wartość projektu: 3 271 920,53 zł, z czego kwota

dofinansowania to 1 499 837,68 zł.

W bieżącym roku zostaną wykonane roboty w szkole

w Zagorzynie oraz remont kotłowni w Łącku, natomiast

termomodernizacja budynku szkoły w Łącku i całość prac

przy szkole w Kiczni zostaną wykonane w 2018 r.
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W ramach programu Inicjatywy Samorządowe Gmina Łącko

pozyskała od Zarządu Województwa Małopolskiego kwotę 300 000 zł

na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 969 w Jazowsku.

Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 816 429 zł

brutto.

Brakująca kwota zostanie sfinansowana z budżetu gminy.

Zadanie będzie obejmowało budowę chodnika o łącznej długości

871 mb.

Planowany termin realizacji zadania: maj – sierpień br.
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Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko za pieniądze z UE

Niebawem rozpocznie się realizacja kolejnego projektu edukacyjnego, który

pozwoli na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjów.

Kryterium decydującym o możliwości objęcia danej szkoły wsparciem

w ramach projektu, były wyniki ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki, na

poziomie poniżej średniej wojewódzkiej dla szkół podstawowych oraz wyniki

z egzaminu gimnazjalnego na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej.

Zgodnie z ww. kryteriami dostępu z terenu naszej gminy w projekcie wezmą

udział uczniowie szkół podstawowych w Czarnym Potoku, Kiczni,

Maszkowicach, Obidzy i Zagorzynie oraz uczniowie gimnazjum w Łącku,

Jazowsku i Zagorzynie.

Okres realizacji: 2017-2018

Szacowana wartość projektu: 3 537 267,41 zł, w tym wartość dofinansowania 

to 3 360 404,04 zł. 
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Spotkanie dotyczące obwodnicy N. Sącza doliną

Dunajca z inicjatywy Sądeckiej Izby Gospodarczej w

Nowym Sączu – 24 marca 2017 r.

Naszą gminę reprezentował p. Paweł Dybiec –

Zastępca Wójta Gminy
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W ramach Programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich

skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak" WFOŚiGW w Krakowie,

gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup odzieży

ochronnej do działań bojowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

w Gminie Łącko”.

Zadanie obejmuje zakup 9 kompletów odzieży ochronnej do działań bojowych

dla 6 Jednostek OSP w Gminie Łącko: OSP Kadcza, OSP Czarny Potok, OSP

Jazowsko, OSP Wola Kosnowa, OSP Obidza, OSP Zarzecze.

Okres realizacji: wrzesień 2017 r.

Koszt całkowity zadania to 27 000 zł , w tym wartość dofinansowania to

13 500 zł.
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W ramach programu „Małopolskie Remizy 2017” gmina otrzymała pieniądze

na remont budynku remizy OSP w Kiczni.

Z budżetu Województwa Małopolskiego otrzymana dotacja wynosi 12 534 zł

i zostanie przeznaczona m.in. na wymianę okien.

Program realizowany jest dwutorowo: ze środków Samorządu Województwa

i ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

Drugim etapem jest złożenie wniosku do WFOŚiGW na zakres związany

z dociepleniem ścian budynku.

Szacunkowy koszt prac wynosi 47 584,44 zł.

Obecnie zlecone zostało wykonanie audytu energetycznego budynku remizy,

który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.
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Pogrzeb dh A. Bieniasa – wieloletniego

Komendanta PSP w N. Sączu i Prezesa Zarządu

Oddz. Powiatowego ZOSPRP – Nowy Sącz,

24 marca 2017 r.
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Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP –

Biegonice, 1 kwietnia 2017 r.

Pożegnanie Komendanta Miejskiego PSP – bryg. J. Basiagi

i Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. P. Konara.

W imieniu naszej gminy podziękowania za wieloletnią

współpracę złożył p. J. Mrówka – Prezes Zarządu Oddz.

Gminnego ZOSPRP oraz dh A. Baran – Członek Prezydium

Zarządu Oddz. Gminnego ZOSPRP
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Gala konkursu Fundacji Sądeckiej ,,Mój region – moja

duma, moje miasto – moja duma” – Nowy Sącz aula

PWSZ, 29 marca 2017 r.

Nasza gmina była partnerem tego cieszącego się coraz

większym zainteresowaniem przedsięwzięcia, w którym

uczestniczą również przedstawiciele z naszej gminy.
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Spotkanie wójta J. Dziedziny z p. P. Ćwikiem –

Wicewojewodą Małopolskim- Kraków,

11 kwietnia 2017 r.
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Spotkanie wójta J. Dziedziny i burmistrza

Szczawnicy p. G. Niezgody z p. Robertem

Kwiatkowskim Dyrektorem Oddziału Polskiej

Służby Gazownictwa w Tarnowie – Kraków,

11 kwietnia 2017 r.
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IV Eko – Targi w Brzeznej – 1- 2 kwietnia 2017 r.

Nasza gmina była jednym z patronów i partnerów tej

imprezy, która z roku na rok przyciąga coraz większą

rzeszę uczestników.
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Spotkanie wójta J. Dziedziny i Dyrektora Szkoły

Muzycznej p. S. Strączka z Wiceminister KiDN Panią

W. Zwinogrodzką – przy udziale posła na sejm RP p.

A. Mularczyka - Warszawa, 21 kwietnia 2017 r.

GMINA ŁĄCKO



Rozpoczęto realizację projektu socjalnego         

„Aktywny Senior”

Celem projektu jest wyzwolenie aktywności wśród

seniorów w Gminie Łącko, stworzenie im warunków

do integracji i samorealizacji oraz zwiększenie

zaangażowania w życie społeczne.
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„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku rozpoczął działania z zakresu

aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej dla uczestników

Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanego we współpracy

z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Sączu.

Działania aktywizujące skierowane są w tej rekrutacji do 6 osób -

uczestników projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko”.
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W ramach „Programu integracji społeczności romskiej 

w Polsce na lata 2014-2020” na terenie Gminy Łącko 

realizowane są dwa zadania:

- staże zawodowe dla Romów – od 3 kwietnia 2017 r. 

staż podjęło 7 osób; staże te realizowane będą przez          

7 miesięcy w ZGK w Łącku.

- zmiana sytuacji zdrowotnej Romów. 
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UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA



Wizyta grupy dzieci z Niemiec wraz z opiekunami

w urzędzie gminy. Przebywali oni w Polsce na

zaproszenie uczniów ZSG w Jazowsku – 3 kwietnia

2017 r.
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UKS Gol Łącko mistrzem województwa 

małopolskiego turnieju                                           

„Z podwórka na stadion   o Puchar Tymbarku”
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Gminny Konkurs Przyrodniczy                 

„Mali miłośnicy przyrody”
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Konkurs ,,Eko moda” w SP w Czarnym

Potoku – 21 marca 2017 r.
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Finały Wojewódzkie w Piłce Ręcznej Szkół Średnich 

na Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku –

3 kwietnia 2017 r.
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Kiermasz Wielkanocny – 8 kwietnia 2017 r.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się Kiermasz Wielkanocny

zorganizowany na łąckim Rynku. Liczni wystawcy

prezentowali swoje rękodzieła, m. in. pisanki ozdabiane

różnymi technikami, stroiki wielkanocne, baranki, haftowane

obrusy i serwety, ręcznie zdobione kartki świąteczne oraz

smakołyki.
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Spektakl teatralny 

Grupa teatralna Berecik zaprezentowała się mieszkańcom

naszej gminy w przedstawieniu „Król wschodzącego

słońca”. Spektakl odbył się w sali teatralnej Domu

katechetycznego.
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Gminny konkurs pisanek współczesnych                             

i tradycyjnych

Do konkursu zgłoszono 51 pisanek wykonanych przez dzieci

szkół podstawowych i gimnazjów gminy Łącko. Jury podkreśliło

niezwykle wysoki poziom konkursu, w tym różnorodność

zastosowanych technik oraz pomysłowość wykonania.
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Gminny konkurs palm wielkanocnych

Do konkursu zgłoszono 10 palm wykonanych przez dzieci szkół

podstawowych i gimnazjów gminy Łącko. Jury podkreślając

piękno wykonania palm, zachęcając jednocześnie do

zachowania tradycji w zakresie ich wykonywania – używania

tradycyjnych elementów zdobniczych.
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Jubileusz 70-lecia Orkiestry Dętej im. T. Moryto

przewidziany jest na dzień 2 lipca

Podjęto szereg działań związanych z organizacją tego wydarzenia.

• uzyskano dofinansowanie w wys. 10 000 zł z programu Mecenat

Małopolski Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;

• Starostwo Powiatowe przyznało kwotę 4 000 zł;

• wystąpiono z wnioskami w sprawie przyznania odznaczeń państwowych

(Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty, Srebrny i Brązowy

Krzyż Zasługi) dla siedmiu członków orkiestry oraz uhonorowania odznaką

Zasłużony dla Kultury Polskiej dla trzech osób;

• wystąpiono z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dorocznej Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego dla Orkiestry.
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Dofinansowanie z NCK

Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dofinansowanie

z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu

„Infrastruktura domów kultury” Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 17 000 zł na

działanie pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej Ogniska

Muzycznego w Łącku”.
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Ukazał się nowy numer Wiadomości Łąckich
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Święto Kwitnącej Jabłoni

serdecznie zapraszamy
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