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Podpisano umowy na zadanie np.: „Poprawa efektywności energetycznej

budynków oświatowych na terenie Gminy Łącko”

Zadanie dotyczy termomodernizacji budynków trzech szkół podstawowych z terenu

Gminy Łącko i jest podzielone na 3 części:

•Część nr 1 – SP w Jazowsku - całkowita wartość zdania wyniesie 1 006 471 zł.

•Część nr 2 – SP w Szczereżu - całkowita wartość zdania wyniesie 2 734 192 zł,

•Część nr 3 – SP w Zabrzeży - całkowita wartość zdania wyniesie 1 697 730 zł.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych.
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Podpisano umowę na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Gminy Łącko poprzez odbudowę i modernizację infrastruktury drogowej”.

Zamówienie podzielone jest na 3 części, tj.:

Cz. Nr 1 (wartość 1 008 249 zł):

• Modernizacja drogi gminnej Czarny Potok - Główna Przez Wieś w m. Czarny

Potok – długość odcinka 1 858 mb.

Cz. Nr 2 (wartość 2 617 223 zł):

• Modernizacja drogi gminnej Jazowsko - Szczereż w miejscowości Jazowsko –

długość odcinka 1 930 mb.

Cz. Nr 3 (wartość 1 324 762 zł):

• Odbudowa drogi gminnej Zagorzyn - Budze w m. Zagorzyn – długość odcinka

1 700 mb

• Odbudowa drogi gminnej w Kicznia - Wyrobiska w m. Kicznia– długość

odcinka 700 mb.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych.
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Rozpoczęto roboty związane z zadaniem „Remont oraz bieżąca konserwacja

nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy

Łącko”

Zadanie podzielone jest na 2 części, tj.:

• Część nr 1 – Konserwacja nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową

modyfikowaną i grysami bazaltowymi (naprawa spękań, rakowin i ubytków).

• Część nr 2 – Odnowa nawierzchni poprzez wykonanie warstwy z mieszanki

mineralno-bitumicznej asfaltowej; ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem

łamanym; uzupełnienie i wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym

o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie.

Kwota pierwszej części wynosi 295 200 zł, drugiej 128 600 zł.
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Złożono oferty na postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Poprawa

warunków mieszkaniowych Romów znajdujących się w najtrudniejszych

warunkach lokalowych”

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem

czterech budynków kontenerowych na osiedlu romskim. Remont ma charakter

bieżącego remontu łazienek i pomieszczeń mieszkalnych w celu poprawy

warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących te budynki.

Oferty kształtowały się w przedziale:

- na część nr 1 – od 12 430,29 zł do 22 610,40 zł

- na część nr 2 – od 98 988,14 zł do 160 688,45 zł

- na część nr 3 – od 82 592,62 zł do 131 172,30 zł

- na część nr 4 – od 98 988,14 zł do 160 529,08 zł



Wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi Łącko-Maszkowice

oraz w Jazowsku.

Zadanie polegało na modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach

Łącko-Maszkowice (chodnik przy DW 969 Łącko – Maszkowice) i Jazowsko

(chodnik DW 969).

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 70 sztuk opraw LED o mocy 65 W.

Kwota zadania - 60 000,00 zł.

Koszt oświetlenia ulicznego ogółem w 2021 roku wyniósł 870 000 zł.
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Trwają prace końcowe zwiazane z budową budynku

wielofunkcyjnego w Obidzy.
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Trwają zaawansowane prace zwiazane z budową Centrum Kultury

i Edukacji Muzycznej w Łącku.
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Trwają prace końcowe zwiazane z rozbudową szkoły

podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w Maszkowicach.
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Trwają zaawansowane prace zwiazane z budową Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jazowsku.
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Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie na zadanie „Budowa placu zabaw

w Parku Rekreacji i Wypoczynku nad Dunajcem w Łącku”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu przyznała Gminie

Łącko dofinansowanie w kwocie 225 771 zł na budowę placu zabaw w ramach

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność”

Zadanie obejmuje m.in.: budowę strefy wspinaczkowej wraz z urządzeniami oraz

nawierzchni.

Koszt całkowity zadania wynosi 354 824,69 zł.
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Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Gminie Łącko.

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BEDNAR Robert Bednarek rozpoczęło

roboty budowlane polegające na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

w Gminie Łącko.

Docelowo ma powstać linia gazownicza Zabrzeż – Łącko/Maszkowice, a także

sieć lokalna w miejscowości Łącko. Planowany termin zakończenia robót

przypada na lipiec 2022 r.
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Początkiem kwietnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji

projektowej dla budowy parkingu przy Szkole Podstawowej

w Maszkowicach.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej

umożliwiającej budowę parkingu do 10 miejsc postojowych

na dz. ew. nr 277 przy Szkole Podstawowej w Maszkowicach.
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Wszczęto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dla

budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej część miejscowości

Maszkowice.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu

kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami

i decyzjami administracyjnymi umożliwiającej budowę sieci kanalizacji

sanitarnej w części Maszkowic.
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Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie na zadanie „Modernizacja boiska

sportowego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu” w ramach projektu

„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”

Wartość dofinansowania wynosi 65 460 zł, natomiast całkowita wartość

zadania wyniesie około 220 140 zł (Gmina Łącko starała się o dofinansowanie

w kwocie 110 070 zł).

Zadanie obejmuje prace związane z modernizacją nawierzchni placu oraz

odwodnieniem, a także z zakupem i montażem wyposażenia oraz ustawieniem

niezbędnych urządzeń.
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Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego na

odbudowę drogi gminnej Obidza – Bukowy Potok

Odebrano promesę ma kwotę w wysokości 110 000 zł z przeznaczeniem na

odbudowę drogi gminnej „Obidza – Bukowy Potok” na odc. dł. 950 mb

w miejscowości Obidza.

Dodatkowo, zawarto umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg na ww. zadanie, gdzie Gmina Łącko otrzyma dofinansowanie w wysokości

294 720 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2022 r.
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Gmina Łącko otrzymała promesę na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej 

„Maszkowice-Zawodzie” na odc. dł. 760 mb.

Po akceptacji wniosku przez Dyrektora RDLP w Krakowie, Nadleśnictwo Stary 

Sącz dofinansuje zadanie kwotą 113 tys. zł.  
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Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kadcza

Wartość robót w etapie 1 według zawartej umowy wyniosła 10 579 207 zł,

natomiast w etapie 2 wyniosła 1 558 000 zł.

Termin wykonania zadania etapu 2 - koniec czerwca 2022 r.

Aktualnie etap 2 zrealizowany jest w 95 %.
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Rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany starych źródeł

ciepła na nowe niskoemisyjne kotły na pellet.

Termin naboru wniosków: od 29.04.2022 r. do wyczerpania środków

przeznaczonych w budżecie na ten cel. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje

kolejność wpływu wniosków do Urzędu.

Wymiana starego źródła ciepła realizowana jest w ramach projektu „Poprawa

jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na

terenie Gminy Łącko – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna,

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 –

Obniżenie poziomu niskiej emisji.
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W ramach projektu „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” kontynuowana jest

realizacja szkoleń i kursów dla nauczycieli.

W połowie maja odbędzie się szkolenie w zakresie „Przygotowania nauczycieli do

prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi oraz rozwój kompetencji wychowawczych”. W cyklu powyższych

szkoleń weźmie udział 120 nauczycieli ze wszystkich szkół, w których realizowany

jest projekt.

Do tej pory przeprowadzono następujące szkolenia:

- szkolenie z wykorzystywania narzędzi IT – 6 osób,

- szkolenie z wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania w językach obcych –

25 osób,

- szkolenie z programowania i robotyki – 2 osoby.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego ora z Budżetu Państwa w ramach Małopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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W dalszym ciągu prowadzone są zajęcia dla uczniów w ramach projektu

„Szkoły na „6” w Gminie Łącko”

Do końca roku szkolnego prowadzone są zajęcia dla dzieci ze szkół z Gminy

Łącko.

Zespół projektowy przygotowuje już kolejną rekrutację na rok szkolny

2022-2023.
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Kolejny raz z rzędu ruszył w naszej Gminie projekt „Już pływam”,

współfinansowany przez Województwo Małopolskie. W tym roku na

dotowane lekcje pływania, zakwalifikowało się 101 uczniów z terenu naszych

szkół. Dzieci podzielone na grupy, pod czujnym okiem Pomoc finansowana

z Województwa Małopolskiego to 13 300 zł, przy udziale środków własnych

w wysokości 26 377 zł.
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W ramach współfinansowania przez Gminę Łącko projektu „Szkolny Klub

Sportowy”, który ma za zadanie popularyzację aktywnego i zdrowego trybu

życia i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży dofinansowano

zadanie w wysokości 3 450,00 zł. Program ma na celu umożliwienie

podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć

sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia

wychowania fizycznego w danej szkole.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w marcu br. wypłacił 987 dodatków

osłonowych na łączną kwotę 414 612,58 zł.

Do tej pory złożono łącznie 1661 wniosków o dodatek osłonowy.
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Pomoc dla obywateli Ukrainy

• Przyjęto 73 wnioski dla 172 osób na jednorazowe świadczenie pieniężne  300 zł 

- wypłacono świadczenie dla 70 osób w wysokości 21 000 zł.

• Przyjęto  28 wniosków o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli 

Ukrainy.

- wypłacono  świadczenie dla 28 wnioskodawców na kwotę 132 600 zł  za udzielenie 

schronienia i wyżywienia dla 107 obywateli Ukrainy,  za 3 315 osobodni. 

• Pozyskano żywność w ramach POPŻ  z  Caritas Archidiecezji Krakowskiej wydano 

żywność dla 169 obywateli Ukrainy.

• Przyjęto  od obywateli Ukrainy 41 wniosków  o świadczenia rodzinne.

• Objęto 33 dzieci posiłkami w szkole i przedszkolu.
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Pracownicy ZGK w Łącku ułożyli płyty na drodze gminnej

Zabrzeż – Kluczniki.
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Prace remontowe wykonane na Amfiteatrze na Jeżowej wykonane 

przez pracowników ZGK w Łącku.
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Prace porządkowe po sezonie zimowym wykonane przez

pracowników ZGK w Łącku.
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SPOTKANIA I UROCZYSTOŚCI
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Gmina Łącko laureatem Plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”

W głosowaniu, zadanie Gminy Łącko pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w

Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży zostało docenione, jako

jeden z najlepszych projektów w powiecie nowosądeckim, w efekcie czego Wójt

Gminy Łącko Jan Dziedzina otrzymał dyplom i pamiątkową statuetkę.
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Spotkanie rolników i sadowników z terenu Gminy Łącko

4 kwietnia br.w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku z inicjatywy Wójta

Gminy Jana Dziedziny odbyło się spotkanie rolników i sadowników z terenu

nasze gminy, w którym uczestniczył Poseł Jan Duda oraz Przewodniczący

Izby Rolniczej Krzysztof Kurzeja.

Spotkanie dotyczyło problemów, które spiętrzyły się poprzez długotrwałą

sytuację covidową na świecie, a także wskutek panującej wojny na Ukrainie.
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Ekologiczny Jarmark Regionalny w Miasteczku Galicyjskim

27 marca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbył się Ekologiczny

Jarmark Regionalny zorganizowany przez fundację „Po zdrowie do natury”

promującej markę Miodny Szlak.

Jarmark odbył się pod nazwą "Skarby gminy Łącko", a więc wśród wystawców

znaleźli się twórcy i rękodzielnicy oraz Koła Gospodyń Wiejskich, a także lokalne

firmy.

Dla gości zgromadzonych w Miasteczku Galicyjskim wystąpili: kapela Zagorzynioki

(ze Szkoły Podstawowej w Zagorzynie) oraz Zespół Regionalny "Górale Łąccy".
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Gminny Konkurs Młodych Wokalistów – eliminacje do konkursu 

powiatowego

W dniu 5 kwietnia w Remizie OSP w Łącku odbył się Gminny Konkurs

Młodych Wokalistów, będący jednocześnie eliminacjami do powiatowego

konkursu wokalnego. Wzięło w nim udział blisko 70 uczestników, a do

powiatowego konkursu zostało zakwalifikowanych dwanaścioro młodych

wokalistów z gminy Łącko.
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Palma na łąckim Rynku

Przed Niedzielą Palmową łącki Rynek przyozdobiła tradycyjna palma. Ponad

10-metrowa palma została wykonana na zlecenie GOKu przez Marię i Tomasza

Pogwizdów z rodziną, a w jej montażu pomagali pracownicy ZGK w Łącku.
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Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych

16 palm i 53 pisanek wykonanych przez dzieci szkół podstawowych gminy Łącko

zostało dostarczonych na Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych. Jury

dokonało wyboru najpiękniejszych.
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Kiermasz Świąteczny na Rynku w Łącku
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Dzień Ziemi

23 kwietnia odbyło się pozimowe sprzątanie w obrębie miejsc

rekreacyjnych w Łącku związane z obchodzonym Dniem Ziemi.
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XXV Powiatowy Konkurs Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych             

z sukcesami dla Grupy Teatralnej „Berecik”

27 kwietnia w GOKu w Podegrodziu odbył się XXV Powiatowy Przegląd

Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych pod patronatem Starosty

Nowosądeckiego. Dla Grupy Teatralnej „Berecik”, udział w nim zakończył się

wielkimi sukcesami. Grupa starsza zdobyła Grand Prix całego przeglądu,

Karolina Gromala – nagrodę za najlepszą kreację aktorską, zaś grupa młodsza

wywalczyła II miejsce.
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Napis        Gmina Łącko przyozdobił okolicę Dworca Autobusowego 

w Łącku. 
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