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NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA 



GMINA ŁĄCKO 
W dalszym ciągu trwają prace przy budowie I etapu sieci 

wodno-kanalizacyjnej oraz nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Kadczy. 

Rozpoczęto także II etap prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakres prac w tym etapie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, 

grawitacyjnej oraz tłoczni PE. 

Wartość inwestycji to 1 558 000 zł. Zadanie jest współfinansowane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020. 



GMINA ŁĄCKO 

Roboty budowlane na Oczyszczalni ścieków w Kadczy zostały 
zrealizowane. Do zakończenia inwestycji pozostało jeszcze wykonanie 

rozruchu technologicznego, do którego konieczne jest wykonanie przyłączy 
do budynków. 

Wartość inwestycji wyniosła 4 846 200 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Trwa budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i ujęciem wody oraz 

kanalizacji sanitarnej w m. Kadcza. 

Wartość robót wg zawartej umowy wyniosła 10 579 207 zł. 

Aktualnie zadanie jest zrealizowane w 95%. 
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GMINA ŁĄCKO 

Złożono wnioski w ramach Programu „Polski Ład” w obszarach 

inwestycyjnych dotyczących infrastruktury drogowej, infrastruktury sportowej 

oraz odnawialnych źródeł energii. 

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko 
• Szacowana wartość inwestycji: 4 605 000 zł, 

• Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 374 750 zł. 
Zadanie I 

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych 
w Jazowsku i Zagorzynie 

• Szacowana wartość inwestycji: 2 600 000 zł, 

• Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 340 000 zł. 

Zadanie II 

Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Łącko 

• Szacowana wartość inwestycji: 2 500 000 zł, 

• Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 250 000 zł. 

Zadanie III 



GMINA ŁĄCKO 

W dniu 24 marca br. Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina wraz ze Skarbnikiem Edytą Marczyk 

w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podpisali umowę na dofinansowanie 

odbudowę drogi gminnej „Obidza – Bukowy Potok” na odcinku długości 950 mb 

w miejscowości Obidza w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wszczęto już postępowanie przetargowe na realizację tego zadania. 

Roboty budowlane związane z odbudową drogi Obidza – Bukowy Potok polegają na 

wykonaniu nawierzchni, poboczy oraz odbudowy przepustu. Planowany termin realizacji 

inwestycji to czerwiec - październik 2022 r. 

Całkowita wartość zadania wyniesie 455 769 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 294 720 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Podpisano umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

przebudowy DW 969 w zakresie budowy chodników na odcinku ref. 100 w km 

ok. od 3+530 do 4+290 w m. Zabrzeż”. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 

umożliwiającej realizację budowy lewostronnego chodnika o długości 
ok. 520 mb oraz prawostronnego chodnika o długości ok. 260 mb w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Zabrzeż. 



GMINA ŁĄCKO 
Powtórzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych 

związanych z zadaniem pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 

Łącko poprzez odbudowę i modernizację infrastruktury drogowej”. 

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

Zamówienie podzielono na 3 części: 

➢ Część nr 1. Modernizacja drogi gminnej Czarny Potok - Główna Przez Wieś na odcinku 

dł. 1 858 mb; 

➢ Część nr 2. Modernizacja drogi gminnej Jazowsko - Szczereż w miejscowości Jazowsko 

na odcinku w km dł. 1 930 mb; 

➢ Część nr 3. Odbudowa drogi gminnej Zagorzyn - Budze w m. Zagorzyn na odcinku 

dł. 1 700 mb, oraz odbudowa drogi gminnej Kicznia - Wyrobiska w m. Kicznia na 

odcinku dł. 700 mb. 



GMINA ŁĄCKO 
Po raz kolejny ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Poprawa warunków 
mieszkaniowych Romów znajdujących się w najtrudniejszych warunkach 

lokalowych” 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych 
z remontem budynków kontenerowych na osiedlu romskim. 

Zadanie podzielono na cztery części: 

- Cześć nr 1 – remont budynku mieszkalnego nr 1; którego zakres robót 
obejmuje wykonanie: remontu łazienek, 

- Cześć nr 2 – remont budynku mieszkalnego nr 2, którego zakres robót 
obejmuje wykonanie: remontu łazienek i pomieszczeń mieszkalnych; 

- Cześć nr 3 – remont budynku mieszkalnego nr 3, którego zakres robót 
obejmuje wykonanie: remontu łazienek i pomieszczeń mieszkalnych; 

- Cześć nr 4 – remont budynku mieszkalnego nr 4, którego zakres robót 
obejmuje wykonanie: remontu łazienek i pomieszczeń mieszkalnych. 



GMINA ŁĄCKO 

W dniu 22 marca br. miało miejsce spotkanie władz samorządowych Gminy 

Łącko z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. 

Celem wizyty była wizja terenowa dotycząca rozeznania możliwości budowy 

chodnika przy drodze powiatowej Łącko-Kicznia. 

Gmina Łącko zadeklarowała udzielenie dotacji celowej Powiatowi 

Nowosądeckiemu na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika. 

W spotkaniu wziął również udział Przewodniczący Rady Powiatu 

Nowosądeckiego P. Roman Potoniec. 
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GMINA ŁĄCKO 

W połowie lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 969 z drogą powiatową nr 1538K 

oraz drogą gminną nr 291836K w Jazowsku. Po przeprowadzeniu postępowania 
przetargowego, w którym złożono 5 ofert, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zawarł 
umowę z Wykonawcą tj. F.U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek. Wartość umowy ustalono 

na podstawie złożonej oferty na kwotę nieco ponad 125 tys. zł, a termin realizacji prac 

projektowych na 12 miesięcy. 

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego w oparciu o opracowaną 
w 2018 r., na zlecenie gminy, koncepcję projektową przebudowy przedmiotowego 

skrzyżowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Zadanie dofinansowane jest z budżetu gminy Łącko w kwocie 50 tys. zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Rozpoczynają się prace związane z budową linii gazowniczej Zabrzeż – 
Łącko/Maszkowice wraz z budową lokalnej sieci w miejscowości Łącko. 

W naszym urzędzie odbyło się spotkanie z wykonawcą tej inwestycji. 

Planowany termin zakończenia robót przypada na lipiec 2022 r. 



GMINA ŁĄCKO 

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu 

„Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska 
– Bezpieczny Strażak”. 

Wartość wniosku wynosi 49 992 zł, w tym dofinansowanie 50%. 



TERAZ 
Wt◄ :{I] 

GMINA ŁĄCKO 

W ramach programu „Małopolskie OSP 2022” złożony zostanie wniosek na 

wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Czerniec. 

Wartość projektu szacuje się na 119 571 zł, w tym wnioskowane 

dofinansowanie w wysokości 60 000 zł. 

Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Gminy Łącko, środków własnych 
OSP Czerniec oraz środków przyznanych z KSRG. 
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GMINA ŁĄCKO 

Przygotowano dwa wnioski w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2022” 

Prace konserwatorskie ołtarza w kaplicy cmentarnej w Łącku 
• Szacowana wartość inwestycji: 47 157 zł, 

• Wnioskowana kwota dofinansowania: 28 294 zł. 
Wniosek I 

Prace konserwatorskie związane z odtworzeniem kamiennego 
umocnienia skarpy celem zabezpieczenia przed zniszczeniem kapliczki 
św. Tekli w Kiczni 

• Szacowana wartość inwestycji: 52 967 zł, 

• Wnioskowana kwota dofinansowania: 31 780 zł. 

Wniosek II 



GMINA ŁĄCKO 

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Obidzy jest na ukończeniu. Zadanie 

jest zrealizowane w 95%. 

W ramach prac pozostało ułożenie kostki brukowej oraz kamienia 

elewacyjnego. 

Wartość inwestycji wynosi 2 515 916 zł. 
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GMINA ŁĄCKO 

Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej 

w Maszkowicach jest już na ukończeniu. 

W ramach zadania pozostał jedynie dokończenie elewacji i montaż 
wyposażenia. 

Wartość inwestycji wynosi 3 223 049 zł. 



GMINA ŁĄCKO 

Wszczęto postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Poprawa efektowności 
energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Łącko” 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych 
z poprawą efektowności energetycznej budynków oświatowych na terenie 

Gminy Łącko. 

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

Zamówienie podzielone jest na 3 części. 



GMINA ŁĄCKO 
Część nr 1. dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jazowsku. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie docieplenia ścian, stropu, 

- częściowa wymiana stolarki, 

- częściowa wymiana grzejników, 

- wymiana pokrycia dachowego, 

- montaż (rozbudowa) instalacji fotowoltaicznej. 

Na tę część złożono 7 ofert, w których kwoty kształtowały się w przedziale 

od 1 006 471 zł do 1 637 758 zł. 



GMINA ŁĄCKO 
Część nr 2 dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Szczereżu. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie robót demontażowych oraz montażowych 

- wykonanie docieplenia ścian, stropu, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wymiana opaski wokół budynku i schodów zewnętrznych, 

- wymiana pokrycia dachowego, 

- montaż (rozbudowa) instalacji fotowoltaicznej. 

Na tę część złożono 7 ofert, w których kwoty kształtowały się w przedziale 

od 734 192 zł do 970 227 zł. 



GMINA ŁĄCKO 
Część nr 3. dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zabrzeży. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie robót demontażowych oraz montażowych, 
- wykonanie docieplenia ścian, stropu, skosów, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wymiana opaski wokół budynku, 

- wymiana pokrycia dachowego, 

- przebudowa kotłowni oraz instalacja gazowa, 

- montaż (rozbudowa) instalacji fotowoltaicznej. 

Na tę część złożono 5 ofert, w których kwoty kształtowały się w przedziale od 1 697 730 zł 
do 2 041 800 zł. 



 

 

    

GMINA ŁĄCKO 
Złożono wniosek o dofinansowanie na modernizację boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej w Zarzeczu w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno– 
sportowa - MIRS” w 2022 roku. 

Wartość projektu wynosi 220 140 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 

110 070 zł. 

Zakres prac będzie obejmował: 

➢ wykonanie nawierzchni placu sportowo-rekreacyjnego, 

➢ wykonanie odwodnienia, 

➢ zakup i montaż wyposażenia, 

➢ ustawienie stojaków do siatkówki wraz z siatkami, do koszykówki, bramek 

aluminiowych do piłki ręcznej oraz montaż piłkochwytów. 



GMINA ŁĄCKO 

Początkiem marca odbyły się konkursy na stanowiska: 

• Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiczni, 

• Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Obidzy, 

• Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabrzeży, 

• Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku, 

• Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Łącku. 

Po rozstrzygniętym konkursie, od 1 września 2022, stanowisko dyrektorów 
obejmą: 

• Pan Jacek Kwit – Szkoła Podstawowa w Kiczni, 

• Pani Elżbieta Słabaszewska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku, 

• Pani Marzena Szlęk - Samorządowe Przedszkole w Łącku. 

W SP w Obidzy i Zabrzeży zarządzać szkołą będą dotychczasowi dyrektorzy, tj. 

Pani Krystyna Zygadło i Pan Grzegorz Baran. 



Europejskie 
Program Regicn.11lr)' - Rzeczpospolita 

Pots~a ,A MAŁOPOLSl<A Unia Europej5ka 
E:scpcj~ki F,...-,du~ Soctccwy -

GMINA ŁĄCKO 
W marcu rozpoczął się cykl wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu 

„Szkoły na 6 w Gminie Łącko”. 

Uczniowie ze szkół objętych projektem z Gminy Łącko, odwiedzają Kraków, 
Wieliczkę, Oświęcim, Zakopane i Bochnię. 

Łączny koszt wszystkich wyjazdów edukacyjnych to 121 444 zł 
dla 780 uczestników projektu. Zadanie jest finansowanie w całości ze środków 
Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. 



Fundusze 
Europejskie 
Program Regicn.11lr)' - Rzeczpospolita 

Pots~a ,A MAŁOPOLSl<A Unia Europej5ka -
E:scpcj~ki F,...-,du~ Soctccwy 

GMINA ŁĄCKO 
W ramach projektu „Szkoły na 6 w Gminie Łącko” utworzono pracownie językowe i językowo-

komputerowe w szkołach biorących udział w projekcie. 

Do 10 szkół zakupiono i zamontowano jednostki centralne pracowni językowych, przyłączeniowe 
stanowiska uczniowskie, słuchawki i głośniki. Ponadto, do czterech szkół zakupiono laptopy dla 

uczniów i nauczycieli, pakiety biurowe, antywirusy, komputery stacjonarne i monitory dla 

uczniów. Zakupiono także po 2 tablety do wszystkich szkół oraz 3 oprogramowania dla osób 
niedowidzących do szkół w Szczereżu, Maszkowicach i Kadczy. 

Dodatkowo, szkoły SP w Zarzeczu, Zabrzeży, Szczereżu i ZSP Kadczy zostały doposażone 
w multimedialne monitory dotykowe oraz utworzono ogólnodostępne punkty komputerowe. 

Ogólna wartość poniesionych wydatków wyniosła 468 028,85 PLN. Zadanie finansowanie 

w całości ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. 



TERAZ 
Wt◄ :{I] 

GMINA ŁĄCKO 

Trwają zaawansowane prace zwiazane z budową Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jazowsku. 

Wartość inwestycji wynosi 686 000 zł, w tym 10% kwoty 

stanowi dokumentacja projektowa. 



TERAZ 
Wt◄ :{I] 

GMINA ŁĄCKO 

Pracownicy ZGK pod kierownictwem Zastępcy Wójta wykonali parking przy 

stadionie sportowym Budowlani Jazowsko. 



GMINA ŁĄCKO 

Pracownicy ZGK w Łącku wykonali prace porządkowe przy grillowisku nad 

Dunajcem w Łącku oraz przy Budynku Wielofunkcyjnym w Jazowsku. 

W ramach porządkowania wycięto również drzewa, z których pozyskano deski 

na odtworzenie ławek na Amfiteatrze. na Jeżowej. 



GMINA ŁĄCKO 

W ramach prac ZGK przygotowano również Budynek Wielofunkcyjny 

w Jazowsku do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. 



GMINA ŁĄCKO 

ZGK w Łącku dokonał rozbiórki samowoli budowlanej w postaci 

wiaty na osiedlu romskim w Maszkowicach. 



GMINA ŁĄCKO 

ZGK w Łącku przygotował kolejne zlecenie na odbiór odpadów 
z osiedla romskiego w Maszkowicach. 



GMINA ŁĄCKO 

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się kolejne 

posiedzenie Zespołu p. Wojewody Małopolskiego ds. osady romskiej 

w Jazowsku/Maszkowicach. 



GMINA ŁĄCKO 

22 marca odbyła się Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych. 



GMINA ŁĄCKO 

Zorganizowano i przeprowadzono cykl 8 zebrań z mieszkańcami zainteresowanymi 

pozyskaniem środków na OZE (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny 

energii) w tramach klastra energii. 



GMINA ŁĄCKO 

18 marca odbyło się spotkanie w Domu Parafialnym w Łącku z uchodźcami 
wojennymi z Ukrainy. 



GMINA ŁĄCKO 

Klub GLKS Zyndram złożył wniosek o środki finansowe na budowę wiaty 

piknikowej na stadionie Zyndrama. 

Wartość zadania to ok. 50 tys. zł, z czego kwota ok. 45 tys. zł to dotacja, 

a 5 tys. zł stanowi wkład własny. 



GMINA ŁĄCKO 

SPOTKANIA I UROCZYSTOŚCI 



  

 

GMINA ŁĄCKO 

3 marca br. w Urzędzie Gminy Dobra odbyło się spotkanie 
dotyczące Forum Gmin Beskidu Wyspowego 



  

TERAZ 
Wt◄ :{I] ~ 

GMINA ŁĄCKO 

III miejsce dla „Górali Łąckich” w konkursie tańca zbójnickiego. 

W dniach 9-13 lutego br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się Jubileuszowy 50. 

Góralski Karnawał organizowany przez Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom 
Ludowy” oraz Gminę Bukowina Tatrzańska. 

W konkursie tańca zbójnickiego wziął udział Zespół Regionalny „Górale 
Łąccy”. Ich występ został nagrodzony III miejscem i Ciupagą Juhaską. 



TERAZ 
Wt◄ :{I] ~ 

GMINA ŁĄCKO 

Gminny Dzień Kobiet 

W dniu 6 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbył się Gminny 

Dzień Kobiet zorganizowany przez GOK i stowarzyszenie Amatorski Ruch 

Artystyczny Ziemi Łąckiej. Głównym punktem programu był spektakl teatralny pt. 

„Narcyz” w wykonaniu aktorów Teatru Nowego z Nowego Sącza. Dodatkowo 

wśród wszystkich Pań odbyło się losowanie upominków, a wydarzeniu 

towarzyszyły stoiska promocyjne i słodki poczęstunek. 
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GMINA ŁĄCKO 

Koncert Charytatywny „Łącko solidarne z Ukrainą” 

W dniu 20 marca odbył się Koncert Charytatywny „Łącko solidarne z Ukrainą”. 

W trakcie koncertu wystąpili kapela Ciupaga, Kordian z zespołem Men in Black 

oraz młodzi ukraińscy artyści, którzy znaleźli schronienie u rodzin w gminie 

Łącko. Wydarzeniu towarzyszyły liczne dodatkowe atrakcje. 

W trakcie koncertu prowadzona była zbiórka przez Szkolne Koło Caritas, która 
przyniosła blisko 15 tys. zł. 
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Pod koniec lutego rozpoczęła się spontaniczna akcja pomocy dla naszych 

sąsiadów z Ukrainy dotkniętych wojną. W akcję błyskawicznie włączyły się 
wszystkie jednostki OSP, szkoły oraz mieszkańcy chcąc podarować 
najpotrzebniejsze rzeczy potrzebującym. 

Wraz z Parafią w Łącku udało się otworzyć konto bankowe z przeznaczeniem 

na zbiórkę środków potrzebnych na zakup agregatu prądotwórczego dla 

mieszkańców jednej z lwowskich parafii, w związku z czym udało się go 

zakupić za kwotę 40 tys. zł. 
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14 marca 2022 r. odbyło się uroczyste spotkanie z sołtysami z terenu 

Gminy Łącko z okazji Dnia Sołtysa 
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Zmiana na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu. 

16 lutego w starosądeckim komisariacie policji odbyło się uroczyste pożegnanie 
podinsp. Krzysztofa Pawlaka, który od 2011 roku zajmował stanowisko 

Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu i po 27 latach pracy 

w policyjnym mundurze przeszedł na emeryturę. Nowym Komendantem 

starosądeckich funkcjonariuszy został nadkom. Arkadiusz Krok, który do tej 

pory pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Muszynie. 



-
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12 marca zakończył się cykl Walnych Zebrań sprawozdawczych Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy Łącko. 

Ostatnie ze spotkań należało do OSP w Łącku i odbyło się wyremontowanej sali 

remizy. 

Na remont ten, OSP Łącko otrzymała dofinansowanie w kwocie 45 000 zł 
z budżetu gminy. Ponadto na remont remizy w ramach funduszu sołeckiego 
w latach 2020-2021 przeznaczona została łączna kwota 20 000 zł. 

Swój wkład w modernizację pomieszczenia miał również ZGK w Łącku. 
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16 marca odbył się gminny etap konkursu wiedzy pożarniczej. 
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Sołectwo Czerniec najlepsze w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łącko. 

20 lutego br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbył się Turniej Sołectw 
z terenu naszej gminy w piłkę nożną. Do II edycji Turnieju o Puchar Wójta Gminy 

zgłosiły się reprezentacje 9 miejscowości. Najlepsza okazała się drużyna z Czerńca, która 
została zwycięzcą rozgrywek w finale pokonując reprezentację Łącka. Na podium 

znaleźli się również przedstawiciele Zabrzeży. W turnieju, pod wodzą swoich sołtysów, 
udział wzięły również drużyny reprezentujące: Kicznia, Maszkowice, Obidza, Wola 

Kosnowa, Zagorzyn oraz Zarzecze. 
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W sobotę 12 lutego w Hali Widowiskowo - Sportowej miał miejsce Turniej 

Oldbojów "ZYNDRAM CUP ŁĄCKO 2022". Do rywalizacji przystąpiły trzy 

zespoły - Nawoj Nawojowa, Górka Szczereż i Zyndram Łącko, które rozegrały 
między sobą po dwa 15 - minutowe mecze. 



TERAZ 
Wt◄ :{I] 
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13 marca br. Odbyło się wyjątkowe sportowe wydarzenie -

Międzynarodowy Halowy Turniej Kobiet! Zmierzyło się w nim 

8 futsalowych drużyn żeńskich. 



TERAZ 
Wt◄ :{I] 
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13 lutego rozegrana została ostatnia kolejka już dziewiątego sezonu 

rozgrywek Amatorskiej Ligi Futsalu w sezonie 2022.Tytuł mistrzowski 

zdobyła drużyna SZPEC/Zyndram Łącko. 

Rozgrywki trwały od 7 listopada od 13 lutego w każdą niedzielę. 

W rywalizacji udział więło10 zespołów. 
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12 marca odbył się Charytatywny Turniej Piłkarski Oldbojów „GRAMY DO 

JEDNEJ BRAMKI DLA ZOSI POPŁAWSKIEJ”, w którym zebrano kwotę 8500 zł. 
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Podczas Piłkarskiego Turnieju Oldbojów Olimp CUP 2022, który rozgrywany był 
5 lutego w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku udało się zebrać kwotę 4 480 zł. 

Do rozgrywek przystąpiło 20 zespołów. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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