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Zakończono modernizację i remont dróg gminnych w m. Zagorzyn, Szczereż,

Czarny Potok, Jazowsko, Maszkowice na następujących drogach:

a/ modernizacja drogi gminnej Do Nowaka w Czarnym Potoku – nawierzchnia

betonowa, długość modernizowanej drogi 153,00 mb; wartość wykonanych

robót 35 381,71 zł,

b/ modernizacja drogi gminnej w Szczereżu – Potoku – nawierzchnia betonowa,

długość modernizowanej drogi 105,00 mb; wartość wykonanych robót

17 958,86 zł,

c/ modernizacja drogi gminnej Lisie Jamy w Zagorzynie – nawierzchnia betonowa,

długość modernizowanej drogi 82,00 mb; wartość wykonanych robót

20 008,69 zł,

d/ remont drogi gminnej Do Krawendy w Jazowsku – nawierzchnia betonowa,

długość remontowanej drogi 189,00 mb; wartość wykonanych robót to

46 126,59 zł,

e/ remont drogi gminnej Do Kozy w Maszkowicach – nawierzchnia betonowa,

długość remontowanej drogi 69,00 mb; wartość wykonanych robót 14 906,95 zł
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Wykonano remont drogi gminnej dz. ew. nr 560 w Maszkowicach.

Na odcinku 138 mb została położona nawierzchnia asfaltowa.

Wartość zadania wyniosła 26 848,44 zł.
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Zakończono modernizację odcinków dróg gminnych „Zagorzyn –

Turkówka” i „Zagorzyn – Piechówka” w Zagorzynie.

Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg to 235 mb, na

których położona została nawierzchnia betonowa.

Całkowita wartość zadania to 62 124,98 zł brutto, z czego kwota

30 000,00 zł to środki pozyskane z Województwa Małopolskiego,

a pozostała kwota tj. 32 124,98 zł to wkład własny gminy.
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Zakończono remont drogi gminnej „Od Tamszowa na

Modyń” w miejscowości Wola Kosnowa o długości 600 mb,

na której wykonano nawierzchnię betonową.

Całkowita wartość zadania to 177 660,22 zł brutto.

Zadanie dofinansowane ze środków województwa

małopolskiego w wysokości 142 128,00 zł. Pozostała kwota,

tj. 35 532,22 zł to wkład finansowy gminy.
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Zakończono remont drogi gminnej Na Karczyska w miejscowości

Czarny Potok o długości 654 mb o nawierzchni betonowej.

Całkowita wartość zadania to 162 237,26 zł. Zadanie

dofinansowane ze środków województwa małopolskiego

w wysokości 129 789,00 zł. Pozostała kwota 32 448,26 zł pochodzi

ze środków budżetu Gminy Łącko.
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Zakończono remont drogi gminnej Oborzyska w miejscowości

Kicznia o długości 600 mb, na której wykonano nawierzchnię

betonową.

Całkowita wartość zadania to 212 063,56 zł. Zadanie

dofinansowane ze środków województwa małopolskiego

w wysokości 169 650,00 zł. Pozostała kwota 42 413,56 to wkład

własny gminy.
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Dobiegają końca prace związane z budową chodnika przy DW

969 na ,,Opijówce” w Jazowsku

Wartość zadania zgodnie z umową z Wykonawcą robót wynosi:

445 563,64 zł.
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Wykonano termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Kiczni. Wartość wykonanych robót wynosi 52 907,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowane w ramach konkursu MAŁOPOLSKIE

REMIZY 2017.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie

w wysokości 10 372,02 zł oraz ze środków Województwa

Małopolskiego w wysokości 12 494,00 zł.

Zakres robót obejmował:

- docieplenie ścian

z wykonaniem elewacji,

- wymianę okien,

- remont posadzek,
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Trwają prace remontowe na czterech odcinkach dróg gminnych,

w miejscowościach: Czarny Potok, Kicznia, Zabrzeż i Wola

Kosnowa.

Na wykonanie tych prac gmina pozyskała kwotę 450 tys. zł ze

środków na usuwanie szkód powodziowych powstałych

w poprzednich latach.

Do tej kwoty dołożony został wymagany wkład własny

w wysokości 248 tys. zł, co w sumie daje kwotę 698 tys. zł.

Kwota ta pozwoli na odremontowanie 2 194 mb dróg gminnych.
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Spotkanie inaugurujące realizację projektu edukacyjnego ,,Nowoczesne

Kształcenie ogólne w gminie Łącko” – 4 października 2017 r.

Realizację tego projektu rozpoczęło ponad 650 uczniów naszych szkół

oraz blisko 85 nauczycieli. Zmodernizowanych zostało 8

nowoczesnych pracowni komputerowych, w tym zakupiono 174

komputery i 13 tablic multimedialnych. Dodatkowo projekt obejmuje

zakupienie pomocy dydaktycznych za kwotę blisko pół mln zł.

W sumie projektem będzie objętych 1000 uczniów naszych szkół.
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Spotkanie z Prezes WFOŚ p. M. Mrugała – Kraków,

11 października br.

Czynimy starania o pozyskanie częściowo umarzalnych pożyczek

na realizację naszych inwestycji kanalizacyjnych, na które mamy

przyznane dofinansowanie.
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Podpisanie umowy przyznającej naszej gminie dofinansowanie

zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola

Piskulina i Wola Kosnowa (środki PROW) – Urząd

Marszałkowski w Krakowie, 16 października 2017 r.
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Spotkanie w ramach wspólnego projektu grupy gmin

Sądecczyzny i LGD Perły Beskidu dotyczące wspólnego projektu

aplikacyjnego umożliwiającego mieszkańcom pozyskanie

dofinansowanie instalacji OZE – 18 października 2017 r.
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Posiedzenie Zespołu Wojewody Małopolskiego p. Piotra Ćwika

ds. osady romskiej w Maszkowicach – 25 października 2017 r.
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Zakończenie remontu chodnika wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Łącku.

Materiał zakupiono za środki gminne, a prace wykonane

w całości siłami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.
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Postęp prac na budowie trasy pieszo - rowerowej

i boisk przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łącku
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Ćwiczenia Taktyczno – Bojowe – Zagorzyn, 2017 r.

30 września w Zagorzynie zostały przeprowadzone Ćwiczenia

Taktyczno - Bojowe.

W ćwiczeniach zgrywających brały udział wszystkie jednostki OSP

z terenu gminy - w sumie 14 zastępów ratowniczo - gaśniczych.

Po zakończeniu ćwiczeń przekazano jednostkom sprzęt zakupiony

w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska".
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18 października w starosądeckim Centrum Pielgrzymowania

podpisana została umowa na budowę bezkolizyjnego ronda

w Zabrzeży.

W ramach zadania firma Strabag Sp. z o. o. przebuduje tradycyjne

skrzyżowanie DW 968 oraz 969 w Zabrzeży, które zastąpi

bezkolizyjne rondo.

Koszt inwestycji będzie wynosił 3,3 mln zł.



Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko -

16 października 2017 r. 
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Obchody Jubileuszu 30 – lecia Popradzkiego Parku

Krajobrazowego – 24 października 2017 r., Rytro
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W dniach 29 - 30 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku

odbyły się warsztaty nt. dziedzictwa niematerialnego Górali Białych

prowadzone przez Katarzynę Ceklarz, etnografkę, współautorkę

książki „Kultura ludowa Górali Sądeckich od Łącka, Kamienicy

i Jazowska” oraz Annę Jarzębską z Fundacji Mapa Pasji, w ramach

projektu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej

Małopolski”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń, członkowie

i kierownicy zespołów oraz młodzież.
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Wspólnie ze Stowarzyszeniem Amatorski Ruch Artystyczny

Ziemi Łąckiej w dniu 7 października został zorganizowany

wyjazd dla 60 - osobowej grupy dzieci na spektakl „Jaś

i Małgosia – siła rodzeństwa”.

Wycieczka ta została dofinansowana z budżetu Gminy Łącko

w ramach Akcji Profilaktycznej „Kolorowe życie”.
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Z okazji XVII Dnia Papieskiego został ogłoszony Konkurs Plastyczny 

pn. „Idźmy naprzód z nadzieją”. W konkursie udział wzięło blisko stu 

uczestników. 

Wystawa pokonkursowa ma miejsce w hali widowiskowo-sportowej 

w Łącku. 
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W dniu 8 października odbył się XVII Dzień Papieski w kościele

parafialnym w Łącku, w trakcie którego wystąpili uczniowie

Ogniska Muzycznego, Szkoły Muzycznej, Chór Parafialny „Zew

Gór” oraz młodzież działająca w grupach przy Parafii Łącko.

Wydarzenie to zostało zorganizowane wspólnie przez GOK i Parafię

w Łącku.



13 października odbyły się drugie warsztaty questingowe,

w trakcie których została omówiona i podsumowana pierwsza

trasa questu w ramach Wyprawy Odkrywców pt. „My se

Łącowioki”.

Już niebawem będzie ją można sprawdzić w terenie, dostępna

ona będzie również w aplikacji mobilnej.
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W dniach 14-15 października w Toporzysku odbyły się pierwsze

warsztaty dla młodzieży w ramach projektu „Odkrywanie skarbów

dziedzictwa południowej Małopolski”. Udział w nich oprócz

przedstawicieli Górali Łąckich, wzięli młodzi ludzi z regionów

Górali Czarnych, Górali Spiskich i Górali Pienińskich.

Warsztaty mają na celu przygotowanie młodzieży do

przeprowadzania wywiadów i pisania krótkich reportaży

dotyczących swojego regionu.

GMINA ŁĄCKO



W dniach 17 - 20 października odbył się III Kongres Kultury

Regionów zorganizowany przez Małopolskie Centrum Kultury

Sokół w Nowym Sączu, w którym wzięło udział ponad trzysta

osób związanych z działalnością kulturalną.

Był to doskonały czas na wymianę doświadczeń i spotkania

z naukowcami z dziedziny etnografii, gwary, muzyki.
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Uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego               

w Łącku wicemistrzami województwa małopolskiego                

w sztafetowych biegach przełajowych
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