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W dniu 14 września 2009 roku Wójt Gminy Laskowa 
Stanisława Niebylska podpisała umowę na wykonanie 
boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole 
Szkół w miejscowości Ujanowice. Całkowity koszt 
budowy to: 354.156,47 zł. dofinansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 197.000,00 zł. 
Obiekt realizowany jest z programu "Budowa wielo-
funkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla 
dzieci i młodzieży" 
Wykonawcą prac budowlanych będzie Przedsiębior-
stwo Budowlane MONO-BET Marian Andrzejewski. 

W dniu 6 października 2009 roku Wójt Gminy 
Laskowa Stanisława Niebylska, podpisała 
umowę na: „Rozbudowę oczyszczalni ścieków 
w Ujanowicach i budowę kanalizacji w Gminie 
Laskowa.” Wykonawcą prac jest Przedsiębior-
stwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe 
„WOLIMEX” z Limanowej.  Całkowity koszt za-
projektowania i wykonania włącznie z podatkiem 
VAT wynosi: 10 492 000,00 zł.  w tym:
- środki dotacji rozwojowej MRPO –
  4.386.000,00 zł
- wkład własny – 6.106.000,00 zł 
Gmina Laskowa może odzyskać podatek VAT 
w wysokości 1 892 000 ,00 zł

Wójt Gminy podpisuje umowy:
Umowa na rozbudowę oczyszczalni i kanalizacji – podpisana!

W dniu 24 września 2009 roku Wójt Gminy Stanisława 
Niebylska podpisała umowę na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa 
budynku wielofunkcyjnego o boksy garażowe w OSP 
Laskowa – etap I. Całkowity koszt zadania to: 
69.032,77 zł
Źródła finansowania:
- 50% dofinansowania z budżetu województwa mało-
polskiego w ramach konkursu "MAŁOPOLSKIE 
REMIZY”
- 50% środki własne 
Wykonawcą prac budowlanych jest firma Usługi 
Budowlane Wiesława Fałowska.

Umowa na wykonanie boiska przy Zespole Szkół w Ujanowicach

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o boksy garażowe w OSP Laskowa
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W dniu 30 lipca 2009 roku dokonano końcowego 
odbioru i przekazano do użytku zadanie pn. 
„Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy 
Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych”.

Przedmiotem zadania była odbudowa następujących 

dróg:

1.”Wilczkówka Góry - 
Korab" w m. Laskowa - 
odcinek dł. 1100 mb,  
Wartość robót: 
   243 476,62 zł
- dotacja celowa 
   z budżetu państwa: 
   170 000,00 zł
- środki własne: 
   73 476,62 zł

 
2.”Potoka" w m. Ujanowice 
- odcinek dł. 750 mb 
Wartość robót: 
106 503,56 zł
- dotacja celowa z budżetu 
państwa: 75 000,00 zł
- środki własne: 
31 503,56zł

3.”Zdebiówka Góry" 
w m. Krosna -
 odcinek dł. 1000 mb 
Wartość robót: 
335 147,42 zł
- dotacja celowa 
  z budżetu państwa:
  235 000,00 zł
- środki własne: 
  100 147,42 zł

4."Korcówki" 
w m. Strzeszyce 
- odcinek dł. 750 mb 
Wartość robót: 
118 851,18 zł
- dotacja celowa z budżetu 
państwa: 65 000,00 zł
- środki własne: 
53 851,18 zł

1. Przebudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego 
w Ujanowicach wraz z dobudową klatki schodowej 
i montażem windy.

2. Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1612 K 
Laskowa - Nagórze w miejscowości Laskowa km 0+210 - 
0+480. 

3. Postępowanie przetargowe na zadanie pn:"Odbudowa 
drogi "Sławętówka - Wyrąb Jabłoniec" w m. Laskowa" km 
2+380 - 2+990

Inwestycje w trakcie realizacji:
1. Wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej przy 
Zespole Szkół w miejscowości Ujanowice.

2. Rozbudowa budynku Gimnazjum przy Zespole Szkół 
w Laskowej. 

3. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej oraz termo-
modernizacja budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach – etap I 
remont instalacji centralnego ogrzewania.

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach 
i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa. 

5."Gwizdówka Góry" 
  w m. Sechna 
- odcinek dł. 750 mb 
Wartość robót: 201 611,10zł
- dotacja celowa z budżetu
  państwa: 110 000,00 zł
- środki własne: 91 611,10 zł

6."Pazdanówka" 
w m. Laskowa -
odcinek dł. 500 mb 
Wartość robót: 
143 263,99 zł
- dotacja celowa 
z budżetu państwa: 
100 000,00 zł
- środki własne: 
43 263,99 zł

Ogółem poniesione nakłady: 
1 148 853,87 zł brutto, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa: 755 000,00 zł
- środki własne: 393 853,87 zł

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE DROGOWEObecnie trwają postępowania przetargowe 
na realizację następujących zadań inwestycyjnych:  

5. Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy 
Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 
Przedmiotem postępowania jest odbudowa następujących 
dróg: 1) Droga Bania w m. Laskowa - km 0+950 - 1+500 2) 
Droga Rozpite - Dzioł w m. Laskowa - km 0+170 - 0+700 3) 
Droga Figlówka w m. Kamionka Mała - km 0+000 - 0+310 4) 
Droga Filipówka w m. Strzeszyce -km 0+000 - 0+230.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej – Dział 
Świadczeń rodzinnych przypomina, iż od 01 września 2009r. można 
składać wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy trwający od 
dnia 01 listopada 2009 do 31 października 2010 roku. Druki wniosków 
do pobrania w tut. Ośrodku od września 2009 roku. Kryterium 
uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 504 zł na osobę, 
w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 583 zł na osobę. 
W przypadku, gdy zasiłek rodzinny był pobierany w poprzednim okresie 
zasiłkowym kryterium może się zwiększyć o kwotę 68 zł na osobę.

Kwoty zasiłku rodzinnego od dnia 01 listopada 2009r. wynoszą:
- 68,00 zł do 5 roku życia,
- 91,00 zł do 18 roku życia,
- 98,00 zł powyżej 18 roku życia.
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł.
Pozostałe kwoty świadczeń rodzinnych pozostają bez zmian.

Niezbędne dokumenty do uzyskania świadczeń rodzinnych to:
1) dochody za 2008 roku:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich 

członków rodziny,
- nakaz płatniczy,
- zaświadczenie o wysokości stypendium,
- zaświadczenie o wysokości zasiłku chorobowego z KRUS,
- oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej 

i dochodach z tej działalności,
- inne  dochody nieopodatkowane
2) oświadczenie o pracy poza granicami Polski.
3) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły 

ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2009/2010
4) zaświadczenie o zamieszkaniu w internacie i tymczasowym 

zameldowaniu.

UWAGA!!!!!!!
W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy 
dołączyć:

1)aktualne zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu 
wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został 
udzielony,

2)zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie 
pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem 
prawa do urlopu wychowawczego,

3)zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że 
osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Ponadto w przypadku uzyskania dochodu po 2008 roku należy 
przedłożyć dokument potwierdzający miesięczną kwotę uzyskanego 
dochodu.

Uzyskany dochód – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 
także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub 
dzierżawą gospodarstwa rolnego,

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

W razie utraty posiadanych dochodów po 2008 roku mających 
wpływ na przyznanie świadczeń należy przedstawić stosowne 
dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy, decyzja 
o utracie dochodu).

Halina Potoniec
Kierownik GOPS w Laskowej

INFORMACJA!!!
W dniu 24 sierpnia dokonano odbioru robót 
i przekazano do użytku zadanie pn.:
Remont drogi gminnej Jaworzna - Mordarka 
w miejscowości Kamionka Mała i Jaworzna w km 
0+000 - 2+255 wraz z remontem mostu na rzece 
Łososina w km 0 + 150

Ogółem poniesione nakłady: 
558 555,65 zł brutto, w tym:

- dotacja celowa z budżetu województwa
  małopolskiego: 200 000,00 zł

- środki własne: 358 555,65 zł

Marek Greń
Z-ca Kierownika Referatu GPI
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Recenzja spektaklu Quixotage 

(…) Don Kichot współczesny – zamknięty we własnym 
świecie, nieporadny, dziecinny. Zamknięty w szklanej 
klatce umieszczonej na wysokim jeżdżącym pomoście, 
wychodzący z niej, żeby ze zdumieniem przyjrzeć się 
światu. Sancho Pansa jest tutaj przeciętnym facetem 
w szarym garniturze, który może nie rozumie 
przyjaciela, ale go nie opuszcza. Wokół Don Kichota na 
jeżdżących pomostach wiruje świat – osiem czy 
dziewięć Dulcynei – kucharek, wybijających rytm na 
garnkach i sitkach, kusicielskie kobiety w hiszpańskich 
falbankach, pokurczone potworki reprezentujące 
politykę czy ideologię. O duszę i ciało umierającego 
Don Kichota walczą lekarz z oddziałem pielęgniarek 
i ksiądz z zastępem zakonniczek. A na koniec w świetle 
mnóstwa świec wszyscy wnoszą wiatraki. Mniejsze 
i większe wiatraki coraz gęściej zastawiają teren gry – 
wyglądają teraz jak cmentarne nagrobki. Don Kichot 
umiera”.

Joanna Targoń, „Gazeta Wyborcza”, 14.07.2007

II Festiwal Śliwki, Miodu
- wspaniali uczestnicy, wspaniała pogoda, świetne 
potrawy i niepowtarzalna atmosfera. 
Podczas festiwalu oprócz strawy dla ciała – aż 17 
zgłoszonych do konkursu potraw - była też strawa dla 
ducha. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie – dobrą muzykę 
w wykonaniu Pauliny Bisztygi, czy też grupy Max Klezmer 
Band, spektakl uliczny teatru KTO i teatru Wagabunda, 
oraz – niespodzianka – mały pokaz pirotechniczny przy 
muzyce grupy Simeon Lenoir World Trans System. 

Uczestnicy konkursu kulinarnego:

Danuta Zielińska Firma THU Zieliński Stanisław
- Placek ze śliwkami

- Bigos myśliwski ze śliwkami z chlebem gaździny

Kazimiera Piwowar 
gospodarstwo agroturystyczne Męcina 

- Kołacz razowy ze serem

Koło Gospodyń Wiejskich z Kamionki Małej
- Ciasto drożdżowe ze śliwką

- Starodawne jadło „Kapusta ze śliwą”

Koło Gospodyń Wiejskich z Krosnej
- Zakąska „Śliwka z boczkiem”

„Krystianówka”  Gospodarstwo agroturystyczne 
Maria Uryga Strzeszyce
- Placek miodowy z masą serową

Koło Gospodyń Wiejskich  ze Strzeszyc
- Sernik z kokosem
- Pierogi z suszoną śliwką

„Urygówka” Gospodarstwo agroturystyczne 
Maria Uryga Kamionka Mała

- Udziec wieprzowy z pieca

Koło Gospodyń Wiejskich z Laskowej
- Placek „Smaczśliwka”

- Schab ze śliwką w sosie musztardowo – miodowym

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Ujanowic i Kobyłczyny
- Podpłomyki
- Babska kapusta

„Przy Młynie” Stawy Rybne Stanisław Nowak Żmiąca
- Sok śliwkowy

Stanisław 
Piaskowy 
ze Słopnic
- 100% sery owcze 
białe i wędzone

Jerzy Rosiek 
Gospodarstwo 
Rolne w Żmiącej
- Żmiącko gołka wędzono

Komisja Konkursowa z Piotrem Bikontem na czele, po 
degustacji zgłoszonych potraw i produktów spo-
żywczych, postanowiła przyznać:
W I kategorii – ciasta, desery, napoje:
- wyróżnienie dla:
Koła Gospodyń Wiejskich z Laskowej za placek 
„Smaczśliwka”
- wyróżnienie dla:
Stanisława Nowaka Stawy Rybne „Przy Młynie” Żmiąca 
za „sok śliwkowy”

 W II kategorii – dania główne:
- wyróżnienie dla:
Marii Urygi Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Urygówka” w Kamionce Małej za „Udziec wieprzowy 
z pieca”
- wyróżnienie dla:
Stanisława Piaskowego ze Słopnic za „Sery owcze 
białe i wędzone”

GRAND PRIX komisja przyznała: 

Kołu Gospodyń Wiejskich
z Ujanowic i Kobyłczyny

za „Podpłomyki” i „Babską kapustę”

Za rok – również w drugi weekend sierpnia – III Festiwal 
Śliwki, Miodu i Sera. Zapewniamy, że już dzisiaj 
myślimy w jaki sposób Państwa zaskoczyć – może czas 
najwyższy aby Festiwal trwał dwa dni? A może wystąpi 
jakiś dobry kabaret? Kto wie? Czas pokaże – ale 
najważniejsze to to, aby wszyscy dobrze się bawili – tak 
jak w tym roku. Do zobaczenia za rok

Wacław Zoń 
Sekretarz Gminy Laskowa

i Sera w Laskowej - zakończony
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Recenzja spektaklu Quixotage 

(…) Don Kichot współczesny – zamknięty we własnym 
świecie, nieporadny, dziecinny. Zamknięty w szklanej 
klatce umieszczonej na wysokim jeżdżącym pomoście, 
wychodzący z niej, żeby ze zdumieniem przyjrzeć się 
światu. Sancho Pansa jest tutaj przeciętnym facetem 
w szarym garniturze, który może nie rozumie 
przyjaciela, ale go nie opuszcza. Wokół Don Kichota na 
jeżdżących pomostach wiruje świat – osiem czy 
dziewięć Dulcynei – kucharek, wybijających rytm na 
garnkach i sitkach, kusicielskie kobiety w hiszpańskich 
falbankach, pokurczone potworki reprezentujące 
politykę czy ideologię. O duszę i ciało umierającego 
Don Kichota walczą lekarz z oddziałem pielęgniarek 
i ksiądz z zastępem zakonniczek. A na koniec w świetle 
mnóstwa świec wszyscy wnoszą wiatraki. Mniejsze 
i większe wiatraki coraz gęściej zastawiają teren gry – 
wyglądają teraz jak cmentarne nagrobki. Don Kichot 
umiera”.

Joanna Targoń, „Gazeta Wyborcza”, 14.07.2007

II Festiwal Śliwki, Miodu
- wspaniali uczestnicy, wspaniała pogoda, świetne 
potrawy i niepowtarzalna atmosfera. 
Podczas festiwalu oprócz strawy dla ciała – aż 17 
zgłoszonych do konkursu potraw - była też strawa dla 
ducha. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie – dobrą muzykę 
w wykonaniu Pauliny Bisztygi, czy też grupy Max Klezmer 
Band, spektakl uliczny teatru KTO i teatru Wagabunda, 
oraz – niespodzianka – mały pokaz pirotechniczny przy 
muzyce grupy Simeon Lenoir World Trans System. 

Uczestnicy konkursu kulinarnego:

Danuta Zielińska Firma THU Zieliński Stanisław
- Placek ze śliwkami

- Bigos myśliwski ze śliwkami z chlebem gaździny

Kazimiera Piwowar 
gospodarstwo agroturystyczne Męcina 

- Kołacz razowy ze serem

Koło Gospodyń Wiejskich z Kamionki Małej
- Ciasto drożdżowe ze śliwką

- Starodawne jadło „Kapusta ze śliwą”

Koło Gospodyń Wiejskich z Krosnej
- Zakąska „Śliwka z boczkiem”

„Krystianówka”  Gospodarstwo agroturystyczne 
Maria Uryga Strzeszyce
- Placek miodowy z masą serową

Koło Gospodyń Wiejskich  ze Strzeszyc
- Sernik z kokosem
- Pierogi z suszoną śliwką

„Urygówka” Gospodarstwo agroturystyczne 
Maria Uryga Kamionka Mała

- Udziec wieprzowy z pieca

Koło Gospodyń Wiejskich z Laskowej
- Placek „Smaczśliwka”

- Schab ze śliwką w sosie musztardowo – miodowym

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Ujanowic i Kobyłczyny
- Podpłomyki
- Babska kapusta

„Przy Młynie” Stawy Rybne Stanisław Nowak Żmiąca
- Sok śliwkowy

Stanisław 
Piaskowy 
ze Słopnic
- 100% sery owcze 
białe i wędzone

Jerzy Rosiek 
Gospodarstwo 
Rolne w Żmiącej
- Żmiącko gołka wędzono

Komisja Konkursowa z Piotrem Bikontem na czele, po 
degustacji zgłoszonych potraw i produktów spo-
żywczych, postanowiła przyznać:
W I kategorii – ciasta, desery, napoje:
- wyróżnienie dla:
Koła Gospodyń Wiejskich z Laskowej za placek 
„Smaczśliwka”
- wyróżnienie dla:
Stanisława Nowaka Stawy Rybne „Przy Młynie” Żmiąca 
za „sok śliwkowy”

 W II kategorii – dania główne:
- wyróżnienie dla:
Marii Urygi Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Urygówka” w Kamionce Małej za „Udziec wieprzowy 
z pieca”
- wyróżnienie dla:
Stanisława Piaskowego ze Słopnic za „Sery owcze 
białe i wędzone”

GRAND PRIX komisja przyznała: 

Kołu Gospodyń Wiejskich
z Ujanowic i Kobyłczyny

za „Podpłomyki” i „Babską kapustę”

Za rok – również w drugi weekend sierpnia – III Festiwal 
Śliwki, Miodu i Sera. Zapewniamy, że już dzisiaj 
myślimy w jaki sposób Państwa zaskoczyć – może czas 
najwyższy aby Festiwal trwał dwa dni? A może wystąpi 
jakiś dobry kabaret? Kto wie? Czas pokaże – ale 
najważniejsze to to, aby wszyscy dobrze się bawili – tak 
jak w tym roku. Do zobaczenia za rok

Wacław Zoń 
Sekretarz Gminy Laskowa

i Sera w Laskowej - zakończony
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- 30.08.2009 rok – Dożynki Diecezjalne w Odporyszowie – 
udział Pań z Kobyłczyny w I Diecezjalnym Przeglądzie 
Wieńca Dożynkowego.

- 20.09.2009 roku Redyk na Bielanach – Kraków, udział 
KGW w prezentacji potraw regionalnych. Potrawa 
Konkursowa – babska kapusta na jagnięcinie. 

Koło nie tylko zajmuje się gotowaniem, lubi też grać w piłkę 
– 19 lipca 2009 roku - III miejsce w V Otwartym Turnieju 
Piłki Siatkowej Kobiet Firm Sympatyzujących z Klubem 
Sportowym AKS Ujanowice. Natomiast 02 sierpnia 2009 
roku – III miejsce w II Otwartym Turnieju Piłki Siatkowej 
Kobiet Wsi Gminy Laskowa oraz wsi sąsiednich, turniej 
odbył się w Ujanowicach.

Danuta Ligas
Przewodnicząca KGW 

Ujanowice – Kobyłczyna 

W niedziele 6 września br. w Kłodnym odbył się XI Powiatowy 
Przegląd  Dorobku  Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń 
Wiejskich. W konkursie wzięło udział  10 KGW z Powiatu 
Limanowskiego.

Oceny w 3 kategoriach dokonało profesjonalne jury:
I kat.     tradycyjne scenki obyczajowe 
II kat.    prezentacja tradycyjnej potrawy 
III kat.   wykonanie kompozycji z bibuły 

Koło Gospodyń Wiejskich w Laskowej  zdobyło II równorzędne 
miejsce z KGW Olszówka i KGW  Kamienica. W dniach 3-4 
października 2009 r. w Marcinkowicach podczas I  Małopol-
skiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kuli-narnego Kół 
Gospodyń Wiejskich, KGW z Laskowej zdobyło I miejsce 
w konkursie prac bibułkarskich, natomiast w łącznej punktacji 
wszystkich konkursów Koło zdobyło II miejsce

Michalina Piechura 
Przewodnicząca KGW w Laskowej

23 sierpnia na Stadionie 
AKS w Ujanowicach, odbyły 
się Gminne Uroczystości 
Dożynkowe, których gos-
p o d a r z e m  b y ł a  w i e ś  
Krosna. Uroczystości po-
przedzone zostały Mszą 
Św ię tą  Dz iękczynną ,  
odprawioną w Kościele 
Parafialnym w Krosnej. 
Podczas Mszy Świętej, 
nastąpiło złożenie tego-
rocznych darów ziemi oraz poświęcenie wieńców dożynkowych, 
przygotowanych przez poszczególne sołectwa Gminy Laskowa. Następnie 
barwny korowód, w którego skład wchodziły, jeźdźcy na koniach, pięknie 
przystrojone bryczki, motocykle, samochody Straży Pożarnej z Ujanowic i ze 
Strzeszyc, udał się na Stadion AKS w Ujanowicach, gdzie miał miejsce dalszy 

ciąg uroczystości. Sta-
rostowie tegorocznych 
dożynek Jolanta Grze-
gorzek Radna Rady 
Powiatu Limanowskiego 
a zarazem Sołtys wsi 
Krosna, Piotr Stach 
Przewodniczący Rady 
Gminy Laskowa oraz 
mieszkańcy Krosnej, 
obdarowali Wójta Gminy 
Laskowa Stanisławę 
Niebylską chlebem i ko-
szem owoców będącymi 
symbolami tegorocz-
nych zbiorów. Uroczys-
tość zaszczycili swoją 

obecnością Honorowi Obywatele naszej Gminy: Dorota Gawryluk, Jan Winter 
i Stanisław Pajor, ponadto Posłowie na Sejm RP, Radni Wojewódzcy, Starosta 
Powiatu Limanowskiego Jan Puchała, Radni Powiatowi oraz wielu innych 
wspaniałych gości. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, odbył się XII 
Konkurs Wieńców Dożyn-
kowych.
Komisja Konkursowa po 
obej rzeniu prezentac j i  
i gruntownej ocenie 9 wień-
ców dożynkowych, posta-
nowiła przyznać następują-
ce nagrody i wyróżnienia: 
Kategoria wieńców trady-
cyjnych:
GRAND PRIX zdobył wie-
niec Grupy Wieńcowej KGW 
z Laskowej.
Dwa I miejsca:
Grupie Wieńcowej KGW ze Strzeszyc 
Grupie Wieńcowej KGW z Krosnej.
Trzy równorzędne II miejsca, przyznano:
Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny
Grupie Wieńcowej z Sechnej
Grupie Wieńcowej z Jaworznej
Kategoria wieńców współczesnych:
I miejsce, przyznano: 
Grupie Wieńcowej ze Żmiącej
Dwa równorzędne II miejsca, przyznano:
Grupy Wieńcowej z Ujanowic i Grupy Wieńcowej KGW z Kamionki Małej
Na Ogólnopolskie Uroczystości Dożynkowe w Częstochowej w dniu 
06.09.2009r. zakwalifikowano wieniec i grupę KGW z Laskowej.
Dużym powodzeniem wśród uczestników dożynek cieszył się Amatorski 

Urząd Statystyczny do 31 grudnia 2009r. sukcesywnie będzie 

dokonywał przeklasyfikowania działalności podmiotów  według 

PKD 2007,w związku z obowiązującym Rozporządzeniem 

Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

Aby uniknąć rozbieżności pomiędzy Zaświadczeniem o nu-

merze identyfikacyjnym REGON a Zaświadczeniem o wpisie 

do Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorcy, którzy 

dokonali wpisu do ewidencji działalności przed dniem 

1 stycznia 2008r. i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany 

w posiadanym wpisie powinni dokonać aktualizacji wpisu gdyż 

Polska Klasyfikacja Działalności 2004 została zastąpiona 

Polską Klasyfikacją Działalności 2007. 

Zmiana wpisu pozwoli uniknąć trudności przy postępowaniach 

przetargowych i innych czynnościach załatwianych przez 

przedsiębiorcę. 

Zmiana jest bezpłatna i można ją dokonać codzienne 
 w Urzędzie Gminy pok. 25  w godz. 7.30  - 15.30

Gminne Uroczystości Dożynkowe 
w Krosnej

Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi o Puchar Wójta Gminy Laskowa 
w którym wzięło udział 9 zaprzęgów konnych:
I miejsce, dyplom, nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł, rower górski 
oraz pamiątkowy puchar zdobył: – Antoni Łukasik – Stadnina Koni Huculskich 
Gładyszów
II miejsce, dyplom nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł, rower górski 
oraz pamiątkowy puchar zdobył: – Janusz Michalak - Stadnina Koni 
Huculskich Gładyszów
III miejsce, dyplom nagrodę 
pieniężną w wysokości 100 zł, 
rower górski oraz pamiątkowy 
puchar zdobył: – Andrzej Pery-
grym - Stadnina Koni Huculskich 
Gładyszów
IV miejsce, dyplom nagrodę 
pieniężną w wysokości 100 zł 
oraz pamiątkowy puchar zdo-
był:– Józef Kmiecik – Ujanowice
Przyznano pięć równorzędnych V 
miejsc, dyplomy oraz nagrody 
pieniężne w wysokości 100 zł 
zdobyli: Janusz Uryga – Porąbka Iwkowska, Michał Zelek – Kobyłczyna, 
Wojciech Krzyżak – Porąbka Iwkowska, Tadeusz Olchawa – Jaworzna, 
Kazimierz Trojanowski – Czchów – Kozieniec 
Ponadto komisja konkursowa w składzie Pani Wójt Gminy Laskowa 
Stanisława Niebylska oraz Dyrektor Stadniny Koni w Klikowej Pan Andrzej 
Gorauc – przyznała nagrodę w postaci skutera za najładniej prezentujący 
się zaprzęg Panu Michałowi Zelkowi z Kobyłczyny. Skuter oraz rowery 
górskie ufundowali anonimowi sponsorzy.
Podczas uroczystości koncertowała Parafialna Orkiestra Dęta z Krosnej 
a korowód dożynkowy na boisku witał Zespół Regionalny ,,LASKOWIOKI”. Na 
zakończenie, publiczność bawił kabaret „U Bacy” oraz zespół muzyczny 
„PISKOSZ”.

------------------------
Starostom tegorocznych dożynek oraz wszystkim mieszkańcom Krosnej, 
pragniemy serdecznie podziękować za trud, za ogrom pracy oraz za 
profesjonalną organizację tegorocznego Święta Plonów. Dziękujemy Kołom 
Gospodyń Wiejskich za przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych.

Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa

Koło Gospodyń Wiejskich 
Ujanowice- Kobyłczyna 

Informacja dla Przedsiębiorców

Koło Gospodyń Wiejskich 
Laskowa

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ 
W GMINIE LASKOWA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Laskowej informuje, iż w dalszym ciągu 
realizuje projekt systemowy „Czas na 
aktywność w Gminie Laskowa”. W ramach 
tego projektu w miesiącu wrześniu 2009 r. 10 
uczestników projektu zakończyło szkolenie 
zawodowe „ABC przedsiębiorczości z elemen-
tami profesjonalnego sprzątania”. W kolej-
nych miesiącach realizowane będą dalsze 
etapy projektu.

Halina Potoniec
Kierownik GOPS w Laskowej
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- 30.08.2009 rok – Dożynki Diecezjalne w Odporyszowie – 
udział Pań z Kobyłczyny w I Diecezjalnym Przeglądzie 
Wieńca Dożynkowego.

- 20.09.2009 roku Redyk na Bielanach – Kraków, udział 
KGW w prezentacji potraw regionalnych. Potrawa 
Konkursowa – babska kapusta na jagnięcinie. 

Koło nie tylko zajmuje się gotowaniem, lubi też grać w piłkę 
– 19 lipca 2009 roku - III miejsce w V Otwartym Turnieju 
Piłki Siatkowej Kobiet Firm Sympatyzujących z Klubem 
Sportowym AKS Ujanowice. Natomiast 02 sierpnia 2009 
roku – III miejsce w II Otwartym Turnieju Piłki Siatkowej 
Kobiet Wsi Gminy Laskowa oraz wsi sąsiednich, turniej 
odbył się w Ujanowicach.

Danuta Ligas
Przewodnicząca KGW 

Ujanowice – Kobyłczyna 

W niedziele 6 września br. w Kłodnym odbył się XI Powiatowy 
Przegląd  Dorobku  Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń 
Wiejskich. W konkursie wzięło udział  10 KGW z Powiatu 
Limanowskiego.

Oceny w 3 kategoriach dokonało profesjonalne jury:
I kat.     tradycyjne scenki obyczajowe 
II kat.    prezentacja tradycyjnej potrawy 
III kat.   wykonanie kompozycji z bibuły 

Koło Gospodyń Wiejskich w Laskowej  zdobyło II równorzędne 
miejsce z KGW Olszówka i KGW  Kamienica. W dniach 3-4 
października 2009 r. w Marcinkowicach podczas I  Małopol-
skiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kuli-narnego Kół 
Gospodyń Wiejskich, KGW z Laskowej zdobyło I miejsce 
w konkursie prac bibułkarskich, natomiast w łącznej punktacji 
wszystkich konkursów Koło zdobyło II miejsce

Michalina Piechura 
Przewodnicząca KGW w Laskowej

23 sierpnia na Stadionie 
AKS w Ujanowicach, odbyły 
się Gminne Uroczystości 
Dożynkowe, których gos-
p o d a r z e m  b y ł a  w i e ś  
Krosna. Uroczystości po-
przedzone zostały Mszą 
Św ię tą  Dz iękczynną ,  
odprawioną w Kościele 
Parafialnym w Krosnej. 
Podczas Mszy Świętej, 
nastąpiło złożenie tego-
rocznych darów ziemi oraz poświęcenie wieńców dożynkowych, 
przygotowanych przez poszczególne sołectwa Gminy Laskowa. Następnie 
barwny korowód, w którego skład wchodziły, jeźdźcy na koniach, pięknie 
przystrojone bryczki, motocykle, samochody Straży Pożarnej z Ujanowic i ze 
Strzeszyc, udał się na Stadion AKS w Ujanowicach, gdzie miał miejsce dalszy 

ciąg uroczystości. Sta-
rostowie tegorocznych 
dożynek Jolanta Grze-
gorzek Radna Rady 
Powiatu Limanowskiego 
a zarazem Sołtys wsi 
Krosna, Piotr Stach 
Przewodniczący Rady 
Gminy Laskowa oraz 
mieszkańcy Krosnej, 
obdarowali Wójta Gminy 
Laskowa Stanisławę 
Niebylską chlebem i ko-
szem owoców będącymi 
symbolami tegorocz-
nych zbiorów. Uroczys-
tość zaszczycili swoją 

obecnością Honorowi Obywatele naszej Gminy: Dorota Gawryluk, Jan Winter 
i Stanisław Pajor, ponadto Posłowie na Sejm RP, Radni Wojewódzcy, Starosta 
Powiatu Limanowskiego Jan Puchała, Radni Powiatowi oraz wielu innych 
wspaniałych gości. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, odbył się XII 
Konkurs Wieńców Dożyn-
kowych.
Komisja Konkursowa po 
obej rzeniu prezentac j i  
i gruntownej ocenie 9 wień-
ców dożynkowych, posta-
nowiła przyznać następują-
ce nagrody i wyróżnienia: 
Kategoria wieńców trady-
cyjnych:
GRAND PRIX zdobył wie-
niec Grupy Wieńcowej KGW 
z Laskowej.
Dwa I miejsca:
Grupie Wieńcowej KGW ze Strzeszyc 
Grupie Wieńcowej KGW z Krosnej.
Trzy równorzędne II miejsca, przyznano:
Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny
Grupie Wieńcowej z Sechnej
Grupie Wieńcowej z Jaworznej
Kategoria wieńców współczesnych:
I miejsce, przyznano: 
Grupie Wieńcowej ze Żmiącej
Dwa równorzędne II miejsca, przyznano:
Grupy Wieńcowej z Ujanowic i Grupy Wieńcowej KGW z Kamionki Małej
Na Ogólnopolskie Uroczystości Dożynkowe w Częstochowej w dniu 
06.09.2009r. zakwalifikowano wieniec i grupę KGW z Laskowej.
Dużym powodzeniem wśród uczestników dożynek cieszył się Amatorski 

Urząd Statystyczny do 31 grudnia 2009r. sukcesywnie będzie 

dokonywał przeklasyfikowania działalności podmiotów  według 

PKD 2007,w związku z obowiązującym Rozporządzeniem 

Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

Aby uniknąć rozbieżności pomiędzy Zaświadczeniem o nu-

merze identyfikacyjnym REGON a Zaświadczeniem o wpisie 

do Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorcy, którzy 

dokonali wpisu do ewidencji działalności przed dniem 

1 stycznia 2008r. i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany 

w posiadanym wpisie powinni dokonać aktualizacji wpisu gdyż 

Polska Klasyfikacja Działalności 2004 została zastąpiona 

Polską Klasyfikacją Działalności 2007. 

Zmiana wpisu pozwoli uniknąć trudności przy postępowaniach 

przetargowych i innych czynnościach załatwianych przez 

przedsiębiorcę. 

Zmiana jest bezpłatna i można ją dokonać codzienne 
 w Urzędzie Gminy pok. 25  w godz. 7.30  - 15.30

Gminne Uroczystości Dożynkowe 
w Krosnej

Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi o Puchar Wójta Gminy Laskowa 
w którym wzięło udział 9 zaprzęgów konnych:
I miejsce, dyplom, nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł, rower górski 
oraz pamiątkowy puchar zdobył: – Antoni Łukasik – Stadnina Koni Huculskich 
Gładyszów
II miejsce, dyplom nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł, rower górski 
oraz pamiątkowy puchar zdobył: – Janusz Michalak - Stadnina Koni 
Huculskich Gładyszów
III miejsce, dyplom nagrodę 
pieniężną w wysokości 100 zł, 
rower górski oraz pamiątkowy 
puchar zdobył: – Andrzej Pery-
grym - Stadnina Koni Huculskich 
Gładyszów
IV miejsce, dyplom nagrodę 
pieniężną w wysokości 100 zł 
oraz pamiątkowy puchar zdo-
był:– Józef Kmiecik – Ujanowice
Przyznano pięć równorzędnych V 
miejsc, dyplomy oraz nagrody 
pieniężne w wysokości 100 zł 
zdobyli: Janusz Uryga – Porąbka Iwkowska, Michał Zelek – Kobyłczyna, 
Wojciech Krzyżak – Porąbka Iwkowska, Tadeusz Olchawa – Jaworzna, 
Kazimierz Trojanowski – Czchów – Kozieniec 
Ponadto komisja konkursowa w składzie Pani Wójt Gminy Laskowa 
Stanisława Niebylska oraz Dyrektor Stadniny Koni w Klikowej Pan Andrzej 
Gorauc – przyznała nagrodę w postaci skutera za najładniej prezentujący 
się zaprzęg Panu Michałowi Zelkowi z Kobyłczyny. Skuter oraz rowery 
górskie ufundowali anonimowi sponsorzy.
Podczas uroczystości koncertowała Parafialna Orkiestra Dęta z Krosnej 
a korowód dożynkowy na boisku witał Zespół Regionalny ,,LASKOWIOKI”. Na 
zakończenie, publiczność bawił kabaret „U Bacy” oraz zespół muzyczny 
„PISKOSZ”.

------------------------
Starostom tegorocznych dożynek oraz wszystkim mieszkańcom Krosnej, 
pragniemy serdecznie podziękować za trud, za ogrom pracy oraz za 
profesjonalną organizację tegorocznego Święta Plonów. Dziękujemy Kołom 
Gospodyń Wiejskich za przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych.

Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa

Koło Gospodyń Wiejskich 
Ujanowice- Kobyłczyna 

Informacja dla Przedsiębiorców

Koło Gospodyń Wiejskich 
Laskowa

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ 
W GMINIE LASKOWA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Laskowej informuje, iż w dalszym ciągu 
realizuje projekt systemowy „Czas na 
aktywność w Gminie Laskowa”. W ramach 
tego projektu w miesiącu wrześniu 2009 r. 10 
uczestników projektu zakończyło szkolenie 
zawodowe „ABC przedsiębiorczości z elemen-
tami profesjonalnego sprzątania”. W kolej-
nych miesiącach realizowane będą dalsze 
etapy projektu.

Halina Potoniec
Kierownik GOPS w Laskowej



Biuletyn Informacyjny Gminy Laskowa. Wydawca: Urząd Gminy w Laskowej.
Adres redakcji: Urząd Gminy w Laskowej, 34-602 Laskowa 643. Egzemplarz bezpłatny
Przygotowanie do druku: ERI.PL, tel. 018 442 05 21,  www.eri.pl

REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

BIULETYN GMINY LASKOWA8

Paintball Jaworz:
Paintball znajduje się w miejscowości Jaworzna, tuż u podnóża 
Góry Sałasz. Teren do gry wyposażony jest w przeszkody 
naturalne oraz sztuczne stworzone z myślą, by gra była pełna 
zaskakujących akcji. Poza świetną zabawą zobaczą Państwo 
miejsca, które z pewnością są dla wielu jeszcze nieznane. Obok 
pola painbollowego biegnie szlak turystyczny prowadzący na 
Górę Sałasz i Górę Jaworz oraz trasa rowerowa umożliwiająca 
poznanie najpiękniejszych miejsc terenu Gminy Laskowa. Tuż 
przy polu paintballowym znajduje się altana oraz grill. Więcej 
informacji na stronie: www.paintballjaworz.pl

Kontakt:
Jaworzna 3, 34-602 Laskowa
tel. 601 094 504, 602 864 709, 695 648 250
e_mail: paintballjaworz@o2.pl
Prośba o wcześniejszą rezerwację 

Paintball w gminie Laskowa 
Paintball Club:
Firma Paintball Club znajduje się w pięknym lesie na samym 
szczycie góry w Kamionce Małej (gmina Laskowa). Las sam 
w sobie ma naturalne osłony z drzew. Aby powiększyć adrenalinę 
postawione są także zasłony z palet obitych zielonymi workami, 
które pomagają w realizacji różnych typów scenariuszy, a także 
zasłony z desek, gałęzi i opon. Nasze pole paintballowe, 
umożliwia grę w upalne dni, a także w lekkim deszczu. Posia-
damy koło lasu łąkę, na której można rozbić namioty, zapalić 
ognisko lub grilla. Teren do gier komercyjnych. Oferujemy liczne 
promocje oraz gratisy dla stałych klientów. Zapraszamy na naszą 
stronkę www.paintballclub.net.pl
Kontakt:
tel.603-515-451,  695-955-345 
SKYPE: kop2121      GG: 13027196 
e-mail: jc781@wp.pl 
Prosimy o wcześniejszą rezerwację 

Po kilkumiesięcznym oczekiwaniu ruszył Leader, a wraz z nim możliwości związane od 14 do 30 dni. Oceny i wyboru projektów do finansowania dokonywać będzie Rada 
z pozyskiwaniem funduszy na projekty przyczyniające się do rozwoju obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" (procedura naboru i wyboru operacji 
siedmiu gmin tworzących Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” (Czchów, stanowi załącznik nr 11 do Lokalnej Strategii Rozwoju). LGD Stowarzyszenie "Na 
Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina Śliwkowym Szlaku" będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji 
Dolna). 13 lipca podpisana została umowa na działalność Stowarzyszenia do 2015 z lokalną strategią rozwoju (LSR znajduje się na stronie internetowej 
roku na kwotę ponad 8 milionów złotych. Podstawą wydatkowania tych środków jest Stowarzyszenia) wg kryteriów określonych w LSR (załączniki od nr 15 do nr 21).
przyjęta w grudniu 2008 roku Lokalna Strategia Rozwoju, która zawiera nie tylko Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane 
podział pieniędzy na konkretne działania, ale wskazuje obszary na których będzie do finansowania i przesłane do samorządu województwa w celu oceny formalnej. 
koncentrować się Stowarzyszenie. Pomoc wypłacana będzie w formie refundacji.
Główne filary rozwojowe dotyczą szeroko rozumianych inwestycji w ludzi , ich Szczegółowe informacje dotyczące wzorów wniosków, rozporządzeń oraz innych 
integrację i aktywizację, a także całego szeregu inwestycji, które sprawią że obszar dokumentów wymaganych do przystąpienia do konkursów znajdują się na stronie 
ten stanie się bardziej atrakcyjny dla ruchu turystycznego. Ostatnie działania internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl. Bezpłatną pomoc w wypełnianiu 
Stowarzyszenia skupione są na prowadzeniu akcji informacyjnej, której celem jest wniosków świadczyć będzie biuro Stowarzyszenia, które znajduje się w Iwkowej 
zapoznanie mieszkańców obszaru nie tylko z funkcjonowaniem organizacji, ale (Tel. 014 68 44 549, biuro@nasliwkowymszlaku.pl). Od listopada rozpoczną się 
przede wszystkim z zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach również dyżury pracowników biura w poszczególnych gminach. O szczegółach tych 
głównego działania, jakim jest „Wdrażanie Lokalnej Strategii Działania”. O środki na dyżurów informować będziemy na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń 
realizację różnego rodzaju projektów ubiegać się będą mogli rolnicy, przedsiębiorcy, w urzędach gmin. W 2009 roku z zaplanowanych konkursów ogłoszone zostaną 
osoby fizyczne, samorządy oraz instytucje i organizacje działające na obszarze działania: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. Pozostałe dwa działania: 
„Śliwkowego Szlaku”. Konkursy w ramach działania "Wdrażanie Lokalnej Strategii „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 
Rozwoju" ogłaszane będę przez Samorząd Województwa na wniosek mikroprzedsiębiorstw” ogłoszone zostaną w 2010 roku.
Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku". Terminy naboru wniosków podane Katarzyna Jasnos
zostaną do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed ich ogłoszeniem. Prezes Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
Wnioski składane będą w biurze Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" w ciągu 

Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”


