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Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa

Małopolskiego w wysokości 250 000 zł na modernizację dróg

dojazdowych do gruntów rolnych związanych z wyłączeniem

z produkcji gruntów rolnych.

Kwota całości inwestycji szacowana jest na około 567 460 zł, w

tym wkład własny - 317 460 zł.

Inwestycja podzielona jest na 6 zadań, tj.:

1. Modernizacja drogi gminnej Zarzecze – Za Stróżkę (dz. ew. nr    

56) w m. Zarzecze – odc. o dł. 415 mb.

2. Modernizacja drogi gminnej Łącko – Zawodzie (dz. ew. nr 1915) 

w m. Łącko - odc. o dł. 120 mb.

3. Modernizacja drogi gminnej Zagorzyn – Na Sośnie (dz. ew. nr

255) w m. Zagorzyn - odc. o dł. 142 mb.
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4. Modernizacja drogi gminnej Brzyna – Wierchy (dz. ew. nr 12)

w m. Brzyna - odc. o dł. 370 mb.

5. Modernizacja drogi gminnej Wola Piskulina – K/Bieńka (dz.

ew. nr 636) w m. Wola Piskulina- odc. o dł. 133 mb.

6. Modernizacja drogi gminnej Wola Piskulina – Pod Górą (dz.

ew. nr 28) w m. Wola Piskulina - odc. o dł. 140 mb.
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Wszczęto postępowanie przetargowe na modernizację/ remont

dróg gminnych na terenie Gminy Łącko.

Zadanie podzielone jest dwie części tj. modernizację/remont dróg

gminnych z podziałem na nawierzchnie bitumiczne oraz

betonowe. Zakres robót obejmuje wykonanie: podbudowy,

nawierzchni oraz poboczy.

Termin wykonania wynosi 3 miesiące od dnia podpisania

umowy.

Część nr 1 obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni

bitumicznej na poniższych drogach gminnych:

- Kamienica Działy w m. Kadcza – o dł. 86 mb.,

- Czarny Potok – Zapotocze w m. Czarny Potok – o dł. 165 mb.
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- W Żary na odcinku w m. Szczereż – o dł. 190 mb.,

- Jazowsko – Do Krawendy w m. Jazowsko – o dł. 160 mb.,

- Obidza – Do Rzepielów na odcinku w m. Obidza – o dł. 150 mb.,

Część nr 2 obejmuje wykonanie modernizacji/remontu

nawierzchni betonowej na poniższych drogach gminnych:

- Wola Kosnowa – Na Bołzynie m. Wola Kosnowa – o dł. 180 mb.

- Łącko – Zawodzie w m. Łącko – o dł. 66 mb.

- droga przy dz. ew. nr 244 Łazy Brzyńskie – Masiowa w m. Łazy

Brzyńskie – o dł. 100 mb.

- droga przy dz. ew. nr 643/10 Zabrzeż – Biały Potok w m. Zabrzeż 

– o dł. 80 mb.
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Zakończono zadanie pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Obidza”.

Aktualnie trwają prace odbiorowe.

Całkowita wartość inwestycji to 2 624 960 zł, w tym dofinansowanie z PROW

w kwocie 337 599 zł, z Rezerwy budżetu państwa w kwocie 740 000 zł, z RFIL w

kwocie 1 524 388 zł, natomiast środki własne budżetu gminy na ten cel to 22 973 zł.

Dodatkowo planowane są zakupy pierwszego wyposażenia do budynku za ok. 85 000 zł

ze środków RFIL.
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Początkiem maja zakończono budowę budynku sali gimnastycznej z zapleczem

oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi i przewiązką przy Szkole Podstawowej w

Maszkowicach.

Zadanie obejmowało: wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, wykonanie

fundamentów wraz z izolacjami, podłoży pod posadzki, wykonanie elementów

konstrukcyjnych, konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie robót

wykończeniowych, zagospodarowanie terenu przy budynku, dostawę i montaż

wyposażenia budynku, wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i

zewnętrznych oraz instalacji elektrycznej, kotłowni olejowej.

Całkowita kwota inwestycji 3 223 049,49 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu

integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz

Programu integracji na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020,

a także ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej -

Edycja 2020.
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Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.

„Modernizacja infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa w

Łącku”.

Gminie Łącko przyznano dofinansowanie w wysokości 180 000 zł

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w

ramach Programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2022 na

realizację modernizacji infrastruktury amfiteatru na Górze Jeżowa

w Łącku.
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Wszczęto postępowanie przetargowe na budowę placu zabaw w Parku Rekreacji

i Wypoczynku nad Dunajem w Łącku.

Zadanie obejmuje wykonanie: robót ziemnych i przygotowawczych, nawierzchni

placu zabaw, ogrodzenia, montaż urządzeń w tym: linarium, zjazd linowy,

karuzela słupowa, zestaw sprawnościowy, huśtawka wahadłowa, zestaw 3

trampolin, linarium (przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa) a także montaż

ławek, koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020.
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Wszczęto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla

przebudowy gminnego boiska sportowo-rekreacyjnego „Zyndram” w Łącku

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi umożliwiającej

przebudowę gminnego boiska sportowo-rekreacyjnego „Zyndram”.

Zakres przebudowy boiska obejmuje:

- wykonanie podbudowy nawierzchni wraz z drenażem odwadniającym,

- wymianę nawierzchni płyty boiska na nawierzchnię syntetyczną typu „sztuczna

trawa” wraz ze strefą bezpieczeństwa,

- wyposażenie boiska w sprzęt sportowy, w tym: siatki, bramki piłkarskie,

chorągiewki, piłkochwyty.
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Gmina Łącko złożyła wniosek na zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP w Zabrzeży.

W połowie maja złożono wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości w

ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy

Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na „Zakup samochodu

ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w

Zabrzeży”

Całkowita wartość zadania wynosi: 350 000 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 150 000 zł
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Wszczęto postępowanie przetargowe na organizację wyjazdów

edukacyjnych II tura w ramach projektu „Szkoły na „6” w

Gminie Łącko”

Zamówienie podzielone jest na dwie części:

• CZĘŚĆ nr 1 - Organizacja wyjazdów edukacyjnych w zakresie

kompetencji umiejętności uniwersalnych, która obejmuje wyjazdy

do Krakowa, Wieliczki, Bochni i Zakopanego.

• CZĘŚĆ nr 2 - Organizacja wyjazdów edukacyjnych w zakresie

technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania

kompetencji informatycznych, która obejmuje wyjazd do

Krakowa – AGH/Politechniki Krakowskiej/Muzeum inżynierii

Miejskiej.
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Górski Bieg Kwitnącej jabłoni i spotkanie z zagranicznymi 

delegacjami gmin partnerskich – 7 maja 2022 r.
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Konferencja sadownicza w ramach Święta Kwitnącej Jabłoni w Hali

Widowiskowo-Sportowej w Łącku - 7 maja 2022 r.
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Jubileusz 75-lecia Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto z Łącka

W dniu 7 maja w Amfiteatrze na Jeżowej w Łącku odbył się jubileusz 75-lecia

działalności Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto w Łącku. Wspaniały koncert

jubileuszowy, w trakcie którego zostali uhonorowani zasłużeni członkowie

orkiestry, zgromadził liczną widownię. Usłyszeć można było wyjątkowe

utwory z muzyki regionalnej i rozrywkowej, również w wykonaniu solistów.
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Święto Kwitnącej Jabłoni 2022

Tegoroczne Święto Kwitnącej Jabłoni odbyło się w dniach 7-8 maja. Cieszyło się

ono ogromną popularnością wśród licznie przybyłej publiczności, ale również

zaproszonych gości. Urozmaicony program wypełnił po brzegi łącki Amfiteatr. Po

części regionalnej zaprezentowali się Kabaret z Konopi, kapela Ciupaga i gwiazda

wieczoru Sławomir. Wydarzeniu towarzyszyły zawody sportowe i wędkarskie,

wystawy twórców i liczne stoiska handlowe.
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Złote i Diamentowe Gody w Gminie Łącko

6 maja 2022 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku 40 par

małżeńskich miało swoje święto. Doniosła uroczystość dotyczyła

obchodów Złotych i Diamentowych Godów. Z okazji 50-lecia pożycia

małżeńskiego wręczono Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jest

to odznaczenie państwowe przyznawane przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50

lat w jednym związku małżeńskim.
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Tytuł Sądecki Autor 2021 otrzymał Bronek z Obidzy Kozieński –

serdecznie gratulujemy.

Gratulujemy również naszym Poetom Marzenie Setlak, Joannie Garwol, Bronkowi

Kozieńskiemu, Jerzemu Trzajnie, Franciszkowi Opydowi, Stanisławowi

Glistakowi za prezentację swojej twórczości w ramach Sądeckich Targów Książki,

wprowadzenie Agnieszka Gromala, oprawa muzyczna Gabriela Matusiewicz.
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Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Gminne obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą

Św. za Ojczyznę odprawioną w kościele parafialnym w Łącku. Następnie

wszyscy uczestnicy przemaszerowali na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego,

gdzie po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, nastąpiło złożenie kwiatów i

zapalenie zniczy.

Montaż muzyczno-słowny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół im. Św.

Kingi w Łącku oraz Ogniska Muzycznego.
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Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych 

W dniu 18 maja odbył się Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych,

który stanowi jednocześnie kwalifikację na Sabałowe Bajania do Bukowiny

Tatrzańskiej. W konkursie wzięło udział blisko 20 uczestników w trzech kategoriach

wiekowych. Jury pod kierunkiem Moniki Kurzei – autorki m.in. Słownika gwary

górali łąckich, zakwalifikowało na Sabałowe Bajania Bogusława Kyrcza z Kadczy.
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Edukacja regionalna

W ramach szeroko pojętej edukacji regionalnej oraz poszerzenia swojej wiedzy

na temat swojej „małej ojczyzny” naszą Izbę Regionalną odwiedzili uczniowie

ZSP w Łącku a także uczestnicy Klubu Seniora. Instruktorzy prowadzili

również zajęcia w przedszkolach i szkołach.
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II miejsce dla męskiej grupy śpiewaczej „Górali Łąckich”

Męska grupa śpiewacza z Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy” zajęła II miejsce

na „Druzbacce” w Podegrodziu, czyli 39. Konkursie Muzyk, Instrumentalistów,

Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych.
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