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Urząd Gminy
w Laskowej

34-602 Laskowa 643
www.laskowa.pl

gmina@laskowa.pl

Godziny
pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek:
7.30 - 15.30

Wójt Gminy
tel. 18 33 00 214

Sekretariat
tel. 18 33 00 210

Sekretarz Gminy
tel. 18 33 00 216

Skarbnik - księgowość
tel. 18 33 00 223

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 18 33 00 215

Gminny Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli

tel. 18 3333 231, 18 33 33 232

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

tel. 18 333 30 25
lub 18 333 30 76 wew. 34

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki:

34-602 Laskowa
tel. 18 333 30 05

Park rekreacji w Laskowej
W miesiącu czerwcu zakończono prace przy utworzeniu parku re-
kreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Laskowa. 
Park rekreacji zlokalizowany jest na terenie byłego Ośrodka „Almatur”  
w Laskowej w obrębie zabytkowego dworu i parku dworskiego. Urzą-
dzenia rekreacyjne parku dostępne są bezpłatnie dla wszystkich tzn.: 
dzieci, młodzieży, osób starszych. Wykonywane ćwiczenia wpływają 
pozytywnie na zdrowie i układ krążenia, wzmacniają kondycję fizycz-
ną i koordynację.
Pomimo, iż obiekt jest monitorowany, zwracamy się do Państwa  
z gorącą prośbą o korzystanie z urządzeń zgodnie z przeznaczeniem, 
reagowanie na przejawy wandalizmu, zachowanie ciszy nocnej obo-
wiązującej od godziny 22.00 do godziny 6.00 oraz przestrzeganie obo-
wiązującego regulaminu znajdującego się na tablicy przy wejściu do 
parku.
Życzymy Państwu udanej zabawy i dobrego wypoczynku.
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Muzyka, teatr, pyszne jedzenie 
i to wszystko w Laskowej
Gorąco dziękujemy Państwu za tak liczny 
udział w V Festiwalu Śliwki Miodu i Sera. 
Mamy nadzieję, że Festiwal dostarczył Pań-
stwu wielu pozytywnych wrażeń i każdy  
z Państwa znalazł coś dla siebie. Już dzisiaj 
Wszystkich serdecznie zapraszamy na kolej-
ny VI Festiwal Śliwki Miodu i Sera, obiecu-
jemy Państwu, że dołożymy wszelkich sta-
rań aby spełnić Państwa oczekiwania.

Lista Zgłoszonych potraw i produktów do 
konkursu kulinarnego organizowanego  
w ramach V Festiwalu Śliwki Miodu i Sera, 
który odbył się 4 sierpnia 2013 roku:
Janina Kochniarczyk Łętowe
- Ciasto drożdżowe ze śliwką
- Ser podpuszczkowy z mleka krowiego
KGW Chełmek
- Ciasto orzechowe z miodem
Karczma Matras Limanowa ul. Józefa 
Marka 52 www.karczma-limanowa.pl
- Królik w miodzie nadziewany śliwką  
z kluskami hauski i fasolką szparagową
Maria i Krzysztof Uryga Gosp. agrot. 
„Urygówka” w Kamionce Małej www.
urygowka.emeteor.pl
- Udziec z dzika w miodowo-ziołowej pole-
wie
KGW Zawadka
- Sernik
- Sery miękkie z ziołami - Rolada serowa ze 
śliwką
„Gosposie spod Gorca”
- Sery podpuszczkowe z mleka koziego
KGW Laskowa
- Ciasto ze śliwką w rumie
- Karkówka nadziana śliwką z sosem miodo-
wo-musztardowym
KGW Kamionka Mała
- Tort ze śliwką
- Zupa „Grocho-grzybo-śliwkówka”
KGW Ujanowice
- Rogaliki serowe ze śliwką
- Specjał Ujanowski
Koło Pszczelarzy Gminy Laskowa
- Pyłek z miodem i propolis z miodem

Gminne uroczystości 
Dożynkowe
Gospodarzem tegorocznego święta plo-
nów była Kamionka Mała. Uroczystości 
rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczyn-
ną, którą odprawili ks. Prałat Adam Gul 
z Pisarzowej, ks. Marian Czech z Grud-
nej Górnej, ks. Antoni Marek ze Żbi-
kowic oraz księża sprawujący posługę  
w parafiach Gminy Laskowa: ks. Sta-
nisław Węgrzyn z Kamionki Małej, ks. 
Feliks Kwilas z Krosnej, ks. Józef Cieśla 
z Jaworznej, ks. Andrzej Wanat z Lasko-
wej.  W trakcie Mszy Świętej nastąpiło 
uroczyste poświęcenie wieńców dożyn-
kowych przygotowanych przez wszyst-
kie sołectwa Gminy Laskowa.
Po Mszy Świętej barwny korowód do-
żynkowy udał się na plac dożynkowy 
przy Szkole Podstawowej w Kamion-
ce Małej, gdzie Starostowie Dożynek 
Pani Edyta Krawczyk i Pan Krzysztof 
Czech obdarowali Wójta Gminy Lasko-
wa Panią Stanisławę Niebylską chlebem  
i koszem owoców - symbolami tego-
rocznych plonów.

Podczas uroczystości odbył się XVI 
Gminny Konkurs Wieńców Dożynko-
wych. Komisja Konkursowa po obejrze-
niu prezentacji i gruntownej ocenie 9-ciu 
wieńców dożynkowych: z Laskowej, 
Jaworznej, Kamionki Małej, Krosnej, 
Strzeszyc, Sechnej, Kobyłczyny, Ujano-
wic oraz Żmiącej postanowiła przyznać 
następujące miejsca:
Kategoria wieńców tradycyjnych:
Grand Prix otrzymała Grupa Wieńco-
wa z Kobyłczyny, dwa równorzędne  
I miejsca przyznano: Grupie Wieńcowej 
KGW ze Strzeszyc oraz Grupie Wień-
cowej z Ujanowic. Dwa równorzędne  
II miejsca przyznano Grupie Wieńcowej 
ze Żmiącej i Grupie Wieńcowej KGW  
z Sechnej.
Kategoria wieńców współczesnych:
Grand Prix dla Grupy Wieńcowej 
KGW z Laskowej, dwa równorzędne 
I miejsca, otrzymały: Grupa Wieńco-
wa z Jaworznej oraz Grupa Wieńcowa 
KGW z Krosnej, natomiast II miejsce, 
przyznano Grupie Wieńcowej KGW  
z Kamionki Małej. 
Fundatorem okolicznościowych dyplo-
mów oraz nagród pieniężnych był Urząd 
Gminy Laskowa, a wręczyli je: Pani Sta-
nisława Niebylska Wójt Gminy Laskowa 

oraz Pani Ewa Pajor  Przewodnicząca 
Rady Gminy Laskowa.
Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
ogrodniczego dla każdej Grupy Wień-
cowej ufundowała Małopolska Izba 
Rolnicza, a wręczył je Pan Leszek Le-
śnik – Kierownik Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Limanowej,  
a zarazem Przewodniczący Rady Powia-
towej MIR w Limanowej.
Bardzo ciepło został przyjęty program 
w wykonaniu grupy teatralnej ze Szkoły 
Podstawowej w Kamionce Małej. Po-
nadto w trakcie imprezy koncertowa-
ła Orkiestra Dęta przy Parafii M.B.B.  
w Limanowej prowadzona przez Pana 
Stanisława Pajora. Czas umilała Bie-
siada „Z Jagną i Antkiem”. Odbył się 
również pokaz akrobacji samolotowej 
w wykonaniu Pana Romana Filipka  
z Aeroklubu Podhalańskiego w Łoso-
sinie Dolnej. Owacją na stojąco został 
przyjęty koncert Pani Teresy Werner, 
która swym występem rozbawiła licz-
nie przybyłą publiczność. Imprezę za-
kończyła zabawa plenerowa z zespołem 
„Jantar”.
„Gorące podziękowania pragnę złożyć 
gospodarzom tegorocznych dożynek 
Panu Krzysztofowi Czech sołtysowi wsi 
Kamionka Mała, Panu Stanisławowi 
Piegzie Radnemu Rady Gminy, Kołu 
Gospodyń Wiejskich z Panią Edytą 
Krawczyk na czele, Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz wszystkim mieszkańcom 
Kamionki Małej. Profesjonalnie przygo-
towaliście Państwo wspaniałą uroczy-
stość, pełną atrakcji, poprzedzoną po-
dziękowaniem Panu Bogu za tegoroczne 
plony. Jestem pełna podziwu i uznania 
dla Państwa umiejętności zorganizo-
wania się i podjęcia wspólnego wysiłku  
w przygotowaniu tak wspaniałego świę-
ta. Pragnę również podziękować przed-
stawicielom poszczególnych wsi Gminy 
Laskowa za zrobienie pięknych wień-
ców dożynkowych oraz ich prezentację  
w barwnym korowodzie. Szczególne po-
dziękowanie kieruję do pana Wincente-
go Bukowca Radnego Rady Gminy La-
skowa za uświetnienie swoim występem 
programu dożynek. Jeszcze raz z serca 
dziękuję organizatorom oraz wszystkim 
mieszkańcom wsi Kamionka Mała, ży-
czę Państwu wszystkiego dobrego oraz 
Błogosławieństwa Bożego w życiu oso-
bistym i zawodowym.”

Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa
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Firma Gastronomiczna „Degusto” Jakub 
Kasiński Młynne 106 www.de-gusto.pl
- Żeberka w miodzie i śliwowicy Żmiąckiej
Wyniki konkursu kulinarnego organizowa-
nego w ramach V Festiwalu Śliwki Miodu  
i Sera organizowanego :
Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący Komisji - Wojciech Wi-
śniewski portal Internetowy „Głębia Sma-
ku”.
Członkowie Komisji: Józef Lassota – Poseł 
na Sejm RP, Leszek Leśnik – Kierownik Po-
wiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Limanowej, Ewa Pajor – Przewodnicząca 
Rady Gminy Laskowa, Grzegorz Biedroń – 
Radny Sejmiku Województwa Małopolskie-
go, Irena Szewczyk – Kierownik powiatowe-
go Biura ARiMR w Limanowej.
Po degustacji zgłoszonych potraw i produk-
tów spożywczych, postanowiła przyznać:
W I kategorii – ciasta, desery, napoje:
- wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiej-
skich z Chełmka za ciasto orzechowe  
z miodem
- wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich 
z Ujanowice za rogaliki serowe ze śliwą
W II kategorii – dania główne:
- wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich 
z Zawadki za Sery miękkie z ziołami - Rola-
da serowa ze śliwką
- wyróżnienie dla Maria i Krzysztof Ury-
ga prowadzących gosp. agrot. „Urygówka”  
w Kamionce Małej za Udziec z dzika  
w miodowo-ziołowej polewie. 
Grand Prix komisja przyznała:
Kołu Gospodyń Wiejskich z Laskowej za: 
Karkówkę nadziewaną śliwką z sosem mio-
dowo-musztardowym.
Sponsorzy:
1.Małgorzata i Wincenty Krzyżak właścicie-
le firmy „Słoneczna Tłocznia” ze Żmiącej.
2.Maria i Wiesław Jędrzejek właściciele fir-
my „BUD – MOST” z Laskowej.
3.Maria i Henryk Jędrzejek właściciele fir-
my „Jędrek” z Laskowej.

4.Halina i Roman Dudek właściciele firmy 
„Laskopol”.
5.Ewa i Piotr Pajor właściciele Piekarni  
w Laskowej.
6.Grażyna i Maciej Wojtas właściciele Firmy 
„Impuls” z siedzibą w Limanowej przy ulicy 
J. Piłsudskiego 14c.
6.Mariusz Kantor właściciel Zakładu Bu-
dowlanego Kan-Bud z siedzibą w Nowym 
Sączu przy ulicy Długoszowskiego 50D.
7.Klub Lifesport.pl z Limanowej Paweł Po-
ręba.

8.Małopolski Oddział Regionalny Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Krakowie.
9.Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie.
10.Andrzej Pitala właściciel Firmy Koloro-
wy Zwierzyniec.
11.Jarosław Musiał i Spółka właściciel skle-
pu „Sezam” w Limanowej.
12.Łukasz Dutka właściciel Firmy Usługi 
Gastronomiczne ze Starej Wsi.
Wszystkim sponsorom zaangażowanym  
w przygotowanie V Festiwalu Śliwki Miodu 
i Sera, pragniemy gorąco podziękować za 
wsparcie finansowe naszej inicjatywy, bar-
dzo cieszymy się, że Festiwal zyskał apro-
batę tak wielu przedsiębiorców. Życzymy 
Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, 
pomyślności w życiu osobistym oraz wielu 
sukcesów i samych trafnych decyzji  w życiu 
zawodowym. 

Orkiestra z Jaworznej 
grała we Lwowie
Na zaproszenie metropolity Lwowa arcybi-
skupa Mieczysława Mokrzyckiego, Orkie-
stra Dęta z Jaworznej brała udział w pro-
cesji z relikwiami błogosławionego Jakuba 
Strzemię z Sanktuarium Św. Antoniego 
do Katedry Lwowskiej. Błogosławiony Ja-
kub Strzemię jest patronem Archidiecezji 
Lwowskiej. Procesji oraz Mszy Świętej  
w Katedrze przewodniczył arcybiskup Ma-
rek Jędraszewski z Łodzi, a uczestniczyło 
w niej około 4 tysięcy wiernych. Po uroczy-
stościach religijnych, sobotnie popołudnie 
muzycy poświęcili na zwiedzanie zabytków 
Lwowa, m.in. Cmentarza Orląt Lwowskich  
i Starego Miasta.
Natomiast w niedzielę 08.09.2013 r. or-
kiestra uświetniła uroczystości odpustowe  
w Stryju, gdzie funkcję proboszcza pełni nasz 
rodak ks. Wojciech Bukowiec ze Żmiącej,  
a w godzinach popołudniowych koncerto-
wała w trakcie obchodów 550 – lecia miej-
scowości Grabowiec koło Stryja.

Projekt pn. „Udostępnienie e-usług poprzez 
rozbudowę i modernizację teleinformatycznego 
systemu zarządzania, w tym wdrożenie SEOD 
w Gminie Laskowa”  w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013, Działanie 1.2 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego, polega na 
modernizacji i rozbudowie systemu teleinformatycz-
nego Urzędu Gminy Laskowa w celu usprawnienia 
funkcjonowania administracji urzędu oraz zwiększe-
nia ilości i dostępności elektronicznych usług publicz-
nych udostępnianych przez Urząd na terenie Gminy 
Laskowa.
Planuje się stworzenie portalu Interesanta i Podat-
nika składającego się z części publicznej oraz per-
sonalizowanej. W części publicznej będą dostępne 
publiczne usługi elektroniczne nie wymagające 
identyfikacji Klienta, w tym wszelkie informacje 
dla obywateli jak np. informacje o sposobie zała-
twiania spraw, informacje finansowe, plany itp. 
W części spersonalizowanej będą dostępne usłu-
gi dedykowane dla konkretnego interesanta jak  
np. podgląd zobowiązań finansowych podatnika. 
Dzięki wdrożeniu nowych aplikacji i portalu Urząd 
Gminy będzie mógł udostępniać informacje oraz 
świadczyć nowe usługi elektroniczne, zmniejszając 
Interesantom koszty załatwiania spraw oraz ułatwia-
jąc dostęp do żądanych informacji.

Dowóz wody
Na wypadek  występowania na terenie gminy La-
skowa, braku wody w gospodarstwach domowych, 
spowodowanym długotrwałym okresem suszy i ob-
niżeniem się wód gruntowych, Urząd Gminy Laskowa 
informuje, że istnieje możliwość odpłatnego dowozu 
wody beczkowozem przez Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Limanowej 
ul. Rzeczna 7, pod nr telefonu 18 3372491.

Opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Laskowa uiszcza się raz na kwartał 
bez wezwania, do końca drugiego miesiąca każdego 
kwartału.
Wpłaty należy dokonać na poniższe konto Urzędu 
Gminy:
BS Limanowa o/Laskowa nr konta 
23880400000010010000550002
1) za I kwartał do 28 lutego każdego roku kalendarzo-
wego
2) za II kwartał do 31 maja każdego roku kalendarzo-
wego
3) za III kwartał do 31 sierpnia każdego roku kalenda-
rzowego
4) za IV kwartał do 30 listopada każdego roku kalen-
darzowego
Punkty selektywnej zbiórki:
Urząd Gminy Laskowa informuje, że zostały utworzo-
ne punkty selektywnej zbiórki  w których umieszczo-
no pojemniki na następujące odpady:
- przeterminowane lekarstwa - Apteka ”NOWA”  
w Laskowej 419 i w Ujanowicach 2 
- zużyte baterie, chemikalia - w budynku Urzędu Gmi-
ny w Laskowej 643 i w budynku Ujanowice 2
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V Amatorski Konkurs 
Zręczności Powożenia Zaprzęgami Konnymi
W dniu 28.07.2013 roku, na placu targowym w Ujanowicach 
odbył się V Amatorski Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzę-
gami Konnymi, którego organizatorami byli: Małopolski Zwią-
zek Hodowców Koni w Krakowie, Polski Związek Hodowców 
Konia Huculskiego, Urząd Gminy w Laskowej, AKS Ujano-
wice. Zawody Sędziowała komisja sędziowska w składzie: Ze-
non Podstawski, Andrzej Goraus, Teresa Pracuch. W konkursie 
wzięło udział 27 zaprzęgów.
Po ustawieniu toru przeszkód i wylosowaniu kolejności przejaz-
du podzielono uczestników konkursu na grupy: 
• zaprzęgi regionalne – duże 
konie 
• zaprzęgi singlowe – regio-
nalne
• zaprzęgi regionalne – kuce
• zaprzęgi sportowe – małe 
konie
• zaprzęgi sportowe – duże 
konie
Uzyskane czasy i punkty 
karne zdecydowały o zajęciu 
miejsca w konkursie. 
Atrakcją dla licznie zgromadzonych widzów był przeprowadzo-
ny po raz pierwszy konkurs siły uciągu – (przeciąganie kloca 
jodłowego na czas), który wygrali: Wojciech Scisłowicz z Ludź-
mierza (single) oraz Eugeniusz Szafrański z Regietowa (pary).
Wszystkie zaprzęgi otrzymały pamiątkowe dyplomy, nagrody 
pieniężne lub rzeczowe, oraz pamiątkowe statuetki V Ama-
torskiego Konkursu Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi. 
Wręczali je: Pani Stanisława Niebylska -Wójt Gminy Laskowa, 
Wiesław Janczyk - poseł PR, Grzegorz Biedroń - Radny Sejmi-
ku Województwa Małopolskiego, Pani Teresa Pracuch – kie-
rownik MZHK w Krakowie oraz Wojciech Krzyżak - prezes 
PZHKH. Organizatorzy dziękują licznym sponsorom i funda-
torom nagród rzeczowych oraz OSP, AKS i SKR z Ujanowic 
za pomoc w organizacji zawodów. W trakcie festynu odbył się 
pokaz tresury psów oraz koncertował zespół „West Band”.

Miejsce: Powożący / Luzak Konie:
Zaprzęgi regionalne - konie duże

I Czesław Trzos / Magdalena Kukuła Wenecja, Narcy

II Józef Twaróg / Władysław Twaróg Katia, Wigor

III Zbigniew Tworzydło / Stanisław Guzik Emi, Gaja

IV Maciej Baraniak / Janusz Michalak Aollo, Lotar

V Krzysztof Waligóra/ Sylwester Adamczyk Baśka, Gniada

Zaprzęgi singlowe - regionalne
I Michał Uryga / Anna Hojniak Karotka

II Michał Zelek / Stanisław Garbacz Espania

III Kazimierz Zelek / Józef Gołąb Kasztanka

Zaprzęgi regionalne - kuce
I Józef Kmiecik/ Paweł Kmiecik Kuba, Miśka

Zaprzęgi sportowe - konie małe
I Adam Malmut / Damian Pelc Niwa, Pola

II Tadeusz Zygadło / Marek Chruszcz Janczar, Jankiel

III Bernadeta Krzyżak / Magdalena Krzyżak Sedna, Lozanna

IV Damian Pelc / Adam Malmuk Jagła, Fifka

V Bartłomiej Woźnica / Kazimierz Jachym Greta, Paprotka

VI Antoni Łukasik / Janusz Michalak Wandar, Farys

VII Janusz Michalak / Antoni Łukasik Lech, Generał

VIII Grzegorz Święs / Weronika Rejan Feniks,Owar - Kur

IX Adam Dobrzański / Krzysztof Nosal Forteza , Portuza

X Marek Chruszcz / Tadeusz Zygadło Scylla, Lawina

Zaprzęgi sportowe - konie duże
I Kazimierz Jachym / Bartłomiej Woźnica Denis, Majka

II Tomasz Migiel / Michał Rusnak Nanda, Emka

III Józef Galica Teremulka / Wiesław Chowaniec Malwa, Fiesta

IV Wojciech Ścisłowicz / Iwona Rapach Haber, Legend

V Michał Rusnak / Stanisław Kocemba Rezuuel, Fidel

VI Stanisław Rzadkosz / Łukasz Rzadkosz Huragan, Celia

VII Maciej Gąsiennica - Sieczka / Józef Łukaszczyk Brytan, Madras

VIII Marcin Śledź, Paweł Wilkosz Konwersan, Luto

Ostateczne wyniki konkursu:

GSKS LASKOWA-PIŁKA SIATKOWA 
W GMINIE LASKOWA
Po zakończonych rozgrywkach halowych o Mistrzostwo 
Małopolskiej Ligi Piłki Siatkowej w sezonie 2012/2013r. 
kontynuowano dalsze prace z młodzieżą w zakresie roz-
woju gry w plażową piłkę siatkową. Działalność ta mogła 
być wykonywana dzięki budowie dwóch boisk plażowych 
przy kompleksach sportowych Zespołu Szkół w Laskowej. 
Boiska te zostały wykonane dzięki sponsorom z terenu 
gminy Laskowa tj. Marii i Henrykowi Jędrzejek właści-
cielom firmy „Jędrek” z Laskowej, Marii i Wiesławowi 
Jędrzejek właścicielom firmy „BUD – MOST” z Laskowej, 
Ewie i Zbigniewowi Marcisz właścicielom Firmy Trans-
portowej „Jaw-Mar” z Jaworznej oraz Grażynie i Euge-
niuszowi Wojak właścicielom firmy „Wolimex”. Zajęcia 
z młodzieżą, mogły być prowadzone dzięki wsparciu 
finansowym Fundacji „Polska Miedź”. Uzyskane środki  
z fundacji przeznaczone zostały na zakup sprzętu sporto-
wego oraz pokrycie kosztów trenera prowadzącego zaję-
cia. Na podkreślenie, zasługuje fakt że nasza zawodniczka 
GSKS Laskowa została powołana po raz kolejny przez 
PZPS do Kadry Narodowej kobiet w Siatkówce Plażowej 
na sezon 2013  r. Reprezentowała nas na Mistrzostwach 
Świata U-23 w Mysłowicach, Mistrzostwach Europy U-22 

w Bułgarii oraz Mistrzostwach Świata seniorek w Starych 
Jabłonkach. Więcej informacji o działalności GSKS Lasko-
wa w następnym biuletynie. 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Zarząd i Zawodnicy GSKS Laskowa. 

Zajęcia prowadzone 
przy GOKSiT w Laskowej rok 2013/2014.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, 
informuje o możliwości zapisania się na warsztaty:
- muzyczne, nauka gry na instrumentach:
• klawiszowych,
• gitarze akustycznej,
• flecie poprzecznym,
• instrumentach dętych.
- taneczne:
• tańce ludowe - zespół regionalny „Mali Laskowianie”,
• taniec nowoczesny – zajęcia z tańca orientalnego,
• balet – zajęcia z baletu dla dzieci,
• aerobic (dla dorosłych).
- sportowe:
• treningi KARATE KYOKUSHIN i SAMOOBRONY.
- językowe:
• nauka języka angielskiego – grupa początkująca.
Zajęcia odbywać się będą wg wcześniej ustalonego har-
monogramu w budynku GOKSiT w Laskowej lub budyn-
ku wielofumkcyjnym w Ujanowicach.
Bliższych informacji można uzyskać w biurze GOKSiT  
w Laskowej lub telefonicznie 18 33 33 005, 661 442 221.
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Inwestycje drogowe
W lipcu br. dokonano odbioru robót 
związanych z odbudową – przebudową 
infrastruktury drogowej na terenie gmi-
ny Laskowa w ramach usuwania skut-
ków klęsk żywiołowych.
Ogółem poniesione nakłady: 916.081,00 zł                      
 -  dotacja z budżetu państwa - 780.032,00 zł                                                                              
-  środki budżetu gminy - 136.049,00 zł
W ramach zadania zrealizowano, nastę-
pujące inwestycje:
1) Odbudowa drogi gminnej „Laskowa - 
Rozdziele” nr 2530007 w miejscowości 
Kamionka Mała w km 0+400 – 1+200 wraz 
z przepustem w km 0+900. Zakres robót 
obejmował: odbudowę drogi na odcinku 
długości 800 mb
Wartość robót: 415.451,51 zł
- dotacja - 409.551,00 zł
- środki własne - 5.900,51 zł 
2) Odbudowa drogi gminnej „Sławętówka 
Cuba - Rozdziele (Krzyż)” nr 2530028  
w miejscowości Laskowa w km 0+000 – 
0+850. Zakres robót obejmował: odbudowę 
drogi na odcinku długości 850 mb

Wartość robót: 234.204,22 zł
- dotacja - 184.300,00 zł
- środki własne - 49.904,22 zł 
3) Odbudowa drogi gminnej „Oborzyska” 
nr 2530082 w miejscowości Kamionka 
Mała w km 0+100-0+550. Zakres robót 
obejmował: odbudowę drogi na odcinku 
długości 450 mb

Wartość robót: 189.381,89 zł
- dotacja - 186.181,00 zł
- środki własne - 3.200,89 zł
4)  Przebudowa drogi gminnej „Laskowa-
-Rozdziele” nr 2530007 w miejscowości 
Kamionka  Mała w km 0+005 - 0+400. 

Zakres robót obejmował: odbudowę drogi 
na odcinku długości 395 mb
Wartość robót: 77.043,38 zł
Wykonawcą robót była Firma „KRUSZ-
-BUD” Piotr Iwulski Roboty Drogowo - 
Budowlane, z siedzibą 32-007 Zabierzów 
Bocheński.
We wrześniu br. dokonano odbioru robót 
związanych z przebudową drogi rolniczej 
„Nowakówka” w miejscowości Kobyłczy-
na w km 0+250-0+710.
Wartość robót: 104.297,53 zł                  
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych   -   52.148,50 zł                                                                              
-  środki budżetu gminy - 52.149,03 zł
W sierpniu br. podpisano umowę z Fir-
mą „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski Roboty 
Drogowo - Budowlane, z siedzibą 32-007 
Zabierzów Bocheński na wykonanie robót 
związanych z odbudową infrastruktury dro-
gowej na terenie gminy Laskowa w ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Zakres robót obejmuje następujące zadania: 
1) Odbudowa drogi gminnej „Od mostu 
do Tokarza” nr 2530125 w miejscowości 
Kobyłczyna w km 0+000 – 0+500 wraz  
z przepustem w km 0+190,
 2)  Odbudowa drogi gminnej „Załpa Dol-
na - Ponad rzekę” dz. ew. 973/2, 976/4  
i 976/8 w miejscowości Laskowa w km 
0+000 – 0+500
Wartość robót - 306.261,14 zł 
- dotacja z budżetu państwa - 306.261,14 zł 
- środki budżetu gminy - 1.14 zł

Zrealizowane inwestycje
Termomodernizacja stropu w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Ujanowicach. 
W  miesiącu marcu wykonano termomodernizację 
stropu w Ośrodku Zdrowia w Ujanowicach z wełny 
mineralnej. Wartość zadania: 8.000,00 zł brutto 
(środki z budżetu gminy).
Utworzenie placu zabaw w centrum miejsco-
wości Laskowa i Ujanowice. 

W miesiącu lipcu zakończono budowę placu zabaw 
w centrum miejscowości Laskowa i Ujanowice.  
Wartość zadania w poszczególnych miejscowo-
ściach wynosiła 40.325,60 zł brutto. 
Całkowita wartość zadania: 80.651,20 zł brutto
- środki PROW: 46.573,66 zł
- środki własne: 34.077,54 zł
Wykonawcą robót była Firma Pana Krzysztofa  
Mliczka prowadzącego działalność gospodarczą 
pn. F.H. SYSTEM, z siedzibą ul. Wyspiańskiego 30A, 
Nowy Sącz.
Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej  
w Jaworznej.

W miesiącu sierpniu rozpoczęto wymianę dachu 
na budynku Szkoły Podstawowej w Jaworznej, 
przewidywany termin zakończenia robót to 
30.09.2013 r. 
Wartość zadania: 68.572,43 zł brutto (środki  
z budżetu gminy).
Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany KAN-
-BUD Pana Mariusza Kantora z Nowego Sącza.
Rozbudowa budynku OSP o boksy garażowe 
– etap III. 

W miesiącu wrześniu przystąpiono do III etapu roz-
budowy budynku OSP Laskowa w ramach którego 
zostanie wykonana: wew. instalacja kanalizacyjna, 
wodociągowa, elektryczna, zamontowana zosta-
nie stolarka drzwiowa ponadto wykonane zostaną 
tynki wewnętrzne, izolacja termiczna stropu oraz 
wylewki cementowe.
Wartość zadania: 68.835,35 zł brutto
Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany KAN-
-BUD Pana Mariusza Kantora z Nowego Sącza.

INFORMACJA 
O POSTĘPOWANIACH 
O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. „Przebudowa drogi rolniczej No-
wakówka w miejscowości Kobyłczyna  
w km 0+250-0+710”. Postępowanie  
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia  
9 lipca 2013 r. Wpłynęły 2 oferty. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma USŁUGI 
TRANSPORTOWE I AGROTECH-
NICZNE S.C., PIOTR FIRLEJ & JA-
CEK FIRLEJ, ŻBIKOWICE, za cenę 
104 297,53 zł brutto
2. „Odbudowa infrastruktury dro-
gowej na terenie Gminy Laskowa  
w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych”. Postępowanie w trybie 
przetargu nieograniczonego z dnia 30 lipca 
2013 r. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma KRUSZ BUD PIOTR 
IWULSKI ROBOTY DROGOWO-BU-
DOWLANE, ZABIERZÓW BOCHEŃ-
SKI Z/S WOLA BATORSKA-ŻWI-
ROWNIA za cenę 306 261,14 zł brutto.
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Odkryj Beskid Wyspowy  
Laskowa – Kamionna 
03.08.2013 r.
Gmina Laskowa wspólnie z Gminą 
Żegocina przystąpiła po raz pierw-
szy do akcji zainicjowanej przez Pana 
Czesława Szynalika „Odkryj Beskid 
Wyspowy”. Pod szczytem Kamionnej 
przy górnej stacji Laskowa - Kamion-
na /którą użyczył właściciel Bogdan 
Chwastek/ ponad 400 osobową rzeszę 
turystów powitali Wójt Gminy Lasko-
wa Stanisława Niebylska oraz Wójt 
Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Mszę 
Św. odprawił ks. Leszek Dudziak - 
Proboszcz Parafii Żegocina. Po Mszy 
Świętej z koncertem wystąpiła Para-
fialna Orkiestra Dęta z Laskowej pod 
kierunkiem Romana Kogutowicza,  
a „Mali Laskowianie” pod kierownic-
twem Marioli Zapiór przedstawili tań-
ce ludowe. Grupa śpiewacza Zespołu 
Pieśni i Tańca „Łąkta” wraz z kapelą 
regionalną wesołymi przyśpiewkami 
i pieśniami zachęcała wędrowców do 
wspólnego śpiewania. Turyści zmęcze-
ni górską wędrówką mogli posilić się 
smacznym żurkiem i kiełbasą z gril-
la. W czasie spotkania na Kamionnej 

tradycyjnie przeprowadzono liczne 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 
W kategorii „Najmilszymi Kamion-
nej” wybrano Joannę Jędrzejek- Kar-
teczka z Laskowej i Bogdana Piech  
z Łąkty. Najmłodszym turystą sobot-
niej wędrówki został 3,5 letni Franci-
szek Szydło z Bochni, a najstarszym 
77 letni Józef Czyrnek z Rudy Śląskiej. 
Z najdalszego zakątka świata przyby-
li Daniela /5 lat/ i Natalia /6 lat/ Wi-
tek z Sin Ciu /Tajwan/ oraz Jolanta 
Thingvold z Saskatchevan /Kanada/. 
Z najdalszego zakątka Polski przybyła 

Agnieszka Luma z Jarocina. W kon-
kursie wiedzy o Beskidzie Wyspowym 
oraz Gminie Laskowa i Żegocina bez-
konkurencyjni byli Łukasz Szyrszeń  
z Dobrej /I miejsce/, Magdalena Wątor 
z Dobrej /II miejsce/ i Bożena Kubik  
z Rabki /III miejsce/. Gratulacje laure-
atom konkursów złożył przedstawiciel 
samorządu Małopolski Radny Sejmiku 
Grzegorz Biedroń. Wszyscy uczestnicy 
byli zachwyceni gościnnością z jaką 
zostali przyjęci na Kamionnej i już 
umawiają się na kolejne spotkanie na 
tej „pięknej wyspie.”

Marek Szafrański ur. 1986r. w Nowym Targu, obecnie 
mieszka  w Laskowej. Jest artystą samoukiem, od kilku lat 
zajmuje się malarstwem artystycznym, rysunkiem oraz gra-
fiką. Prace jego  zdobią wiele prywatnych mieszkań. W ob-
razach próbuje wyrazić odrobinę potężnego zachwytu nad 
otaczającym nas światem, cudem życia i nad niezwykłością 
krótkich chwil… Inspiracje do tworzenia obrazów czerpie  
przede wszystkim z obserwacji  cudownej i niesamowi-
tej przyrody oraz własnych przemyśleń. Urzeka go piękno 
krajobrazu, dlatego głównym tematem który najczęściej 
podejmuje jest pejzaż. Obrazy powstają w autorskiej pra-
cowni przy pomocy tradycyjnych materiałów malarskich. 
Wszystkie prace malowane farbami są werniksowane, czyli 
ich powierzchnia jest zabezpieczana specjalnym lakierem. 
Artysta zaprasza do obejrzenia swoich prac oraz życzy wielu 
artystycznych wrażeń.
Telefon kontaktowy: 507 511 943
Adres e-mail : artistszafranski@gmail.com
www.marekszafranski.wordpress.com

Rafał Puch ur. w 1983 roku w Limanowej, obecnie 
mieszka w Laskowej, zajmuje się wykonywaniem wyrobów 
z drewna o charakterze artystycznym. Od 2008 roku prowa-
dzi działalność „VENA-Wyroby Artystyczne z Drewna Rafał 
Puch”. Wykonane prace przedstawiają postacie ANIOŁÓW  
(idealny prezent na każdą okazję) , płaskorzeźby o tematyce 
sakralnej i nie tylko oraz różnego rodzaju prace użytkowe  
i dekoracyjne. Na zamówienie wykonuje prace przystosowa-
ne do warunków zewnętrznych (np. numery domów, wita-
cze itp.) Artysta wszystkich zainteresowanych, zaprasza do 
obejrzenia prac umieszczonych na swoim profilu na Facebo-
oku. 
Telefon kontaktowy: 505 44 37 24 
Adres e-mail: rafal.puch@onet.eu
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GOPS informuje o postępie  
w realizacji projektu „Czas na 
aktywność w gminie Laskowa”
Projekt „Czas na aktywność w gminie 
Laskowa” wkracza w ostatnią, tego-
roczną fazę realizacji. Aktualnie bierze 
w nim udział 33 uczestników, którym, 
począwszy od kwietnia, udzielane jest 
różnorodne wsparcie, określone przy 
pomocy indywidualnych diagnoz. Oso-
by te skorzystały już z grupowych zajęć 
i warsztatów, mających na celu rozwój 
umiejętności interpersonalnych, a tak-
że umiejętności prowadzenia gospo-
darstwa domowego oraz budowania  
i osiągania osobistych celów życiowych, 
trenowali zachowanie w sytuacjach 
stresowych oraz rozwijali twórcze i po-
zytywne myślenie. W uzupełnieniu do 
wymienionego wsparcia przeprowadzo-
ne zostały również indywidualne kon-
sultacje z psychologiem, dzięki którym 
uczestnicy zyskują wiedzę umożliwiają-

cą przezwyciężenie zarówno osobistych 
jaki i zawodowych problemów. Warto 
też wspomnieć, że w ramach projek-
tu organizowana jest dla uczestników 
szkoła rodzica. Najbardziej wymier-
nym efektem działań podejmowanych 
przez beneficjentów projektu jest udział  
w kursach zawodowych, które kończą 
się uzyskaniem zaświadczeń i certyfi-
katów potwierdzających nabyte kwalifi-
kacje i umiejętności. Tegoroczny projekt 
oferuje cztery rodzaje kursów, ściśle do-
stosowane zarówno do wymagań klien-
tów GOPS jak i rynku pracy. Uczestnicy 
nabywają więc umiejętności w kursach: 
kucharz-kelner, obsługa komputerów 
i kas fiskalnych, obsługa wózków wi-
dłowych lub też kursie prawa jazdy kat. 
B. Nowością w tegorocznym projekcie 
jest skierowanie trzech beneficjentów 
na staż zawodowy. Wsparcie to pozwoli 
uczestnikom w pełni wykorzystać naby-
te kwalifikacje oraz uzyskać doświad-
czenie zawodowe, niezbędne na rynku 
pracy. Nowością jest też skierowanie 

trzech innych podopiecznych do szko-
ły, w celu uzupełnienia wykształcenia. 
Osoby te mogą również liczyć na pomoc 
finansową, umożliwiającą pokrycie 
kosztów dojazdu oraz wszelkich wy-
maganych pomocy naukowych. W ko-
lejnych miesiącach planujemy również 
warsztaty aktywizacji zawodowej oraz 
indywidualne konsultacje z doradcą za-
wodowym dla uczestników. Powyższe 
wsparcie ma na celu pomoc w osiągnię-
ciu sukcesu w sferze zawodowej, uczest-
nicy poznają zagadnienia związane  
z efektywnym rozpoznaniem i znalezie-
niem się na rynku pracy, odkryją wła-
sne umiejętności, możliwości oraz pre-
dyspozycje zawodowe. Kolejna edycja 
projektu „Czas na aktywność w gminie 
Laskowa” zaplanowana jest na początek 
przyszłego roku, jednak wszystkie zain-
teresowane nim osoby już zapraszamy 
do aktywnego uczestnictwa, szczegóło-
we informacje można uzyskać w  GOPS 
w Laskowej.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Laskowej  
– Dział Świadczeń rodzinnych 
przypomina, iż od 01 września 2013r. moż-
na składać wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres 
zasiłkowy trwający od dnia 01 listopada 2013 do 
31 października 2014 roku. Druki wniosków do 
pobrania w tut. Ośrodku od września 2013 
roku. Kryterium uprawniające do zasiłku rodzin-
nego wynosi 539 zł na osobę, w przypadku rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym – 623 zł na osobę.  
W przypadku, gdy zasiłek rodzinny był pobierany 
w poprzednim okresie zasiłkowym i kryterium nie 
przekraczało 539,00 zł. obecnie może się zwiększyć  
o kwotę 77 zł na osobę. Od 1 listopada 2013r. wysokość 
zasiłku rodzinnego wynosi:
- 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku 
życia,
- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia  
do ukończenia 18 roku życia,
- 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia 
do ukończenia 24 roku życia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadcze-
nia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 30 listopada 2013 r. W przypadku  gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 
1 października do 30 listopada 2013 r., ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 
31 grudnia 2013 r.

UWAGA !!!!!!!!! Do wniosku o ustalenie prawa do 
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego należy złożyć dochody za 2012r.:
1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświad-
czenie (zał. Nr 5) członków rodziny o dochodzie pod-
legającym opodatkowaniu na zasadach określonych  
w art. 27, 30b, 30c i 30 e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiągniętych 
przez osoby fizyczne (zał. Nr 6) oraz zaświadczenie  
z Urzędu Skarbowego o przychodach z tej działalności.
3. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepod-
legającym opodatkowaniu (zał. Nr 7).
4. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły 
ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014 lub 
oświadczenie (zał. Nr 13).
5. Zaświadczenie lub oświadczenia członków rodziny 
zawierające informację o wysokości składek na ubez-
pieczenie zdrowotne (zał. Nr 8).
6. Oświadczenie o pracy poza granicami Polski.
W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  
z urlopu wychowawczego należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu 
urlopu wychowawczego lub oświadczenie strony  
(zał. Nr 10),
- zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym 
okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio 
przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego 
stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszo-
na do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie  
(zał. Nr 11) i RMUA z miesiąca poprzedzającego złoże-
nie wniosku.

W przypadku zatrudnienia wnioskodawcy lub człon-
ków rodziny należy dostarczyć dokument potwier-
dzający okres zatrudnienia. Ponadto w przypadku 
uzyskania dochodu po 2012 roku należy przedłożyć 
dokument potwierdzający nabycie nowego dochodu 
oraz zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzy-
skanie dochodu. Uzyskany dochód – oznacza to uzy-
skanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla 
bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobko-
wej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie 
umowy o dzieło,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świad-
czenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świad-
czenia 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 gospodar-
czej,
f) Uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia re-
habilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przy-
sługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej.
W razie utraty posiadanych dochodów po 2012 roku 
mających wpływ na przyznanie świadczeń należy 
przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające 
ten fakt (np. świadectwo pracy, decyzja o utracie 
dochodu, PIT-y potwierdzające kwotę utraconego 
dochodu).
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

ILOŚĆ UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH 
SZKOŁACH i PRZEDSZKOLACH 
ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ 
W ROKU SZKOLNYM  2013/2014
Zespół Szkół  Laskowa 
Szkoła Podstawowa – 274 uczniów
Oddział Przedszkolny – 59 uczniów
Gimnazjum – 219 uczniów
Ogółem – 552 uczniów

Zespół Szkół Ujanowice
Szkoła Podstawowa – 112 uczniów
Oddział Przedszkolny – 32 uczniów
Gimnazjum – 173 uczniów
Ogółem –  317 uczniów

Szkoła Podstawowa Jaworzna
Szkoła Podstawowa – 55 uczniów
Oddział Przedszkolny – 35 uczniów
Ogółem – 90 uczniów

Szkoła Podstawowa Kamionka Mała
Szkoła Podstawowa – 37 uczniów
Oddział Przedszkolny – 16 uczniów
Ogółem –   53 uczniów

Szkoła Podstawowa Krosna
Szkoła Podstawowa – 51 uczniów
Oddział Przedszkolny – 17 uczniów
Ogółem – 68 uczniów

Szkoła Podstawowa Sechna
Szkoła Podstawowa – 49 uczniów
Oddział Przedszkolny – 19 uczniów
Ogółem – 68 uczniów

Szkoła Podstawowa Żmiąca
Szkoła Podstawowa – 69 uczniów
Oddział Przedszkolny – 24 uczniów
Ogółem – 93 uczniów

Samorządowe Przedszkole Laskowa – 45 dzieci 
Samorządowe Przedszkole Ujanowice – 24 dzieci
Przedszkole Niepubliczne Krosna – 22 dzieci
Przedszkole Niepubliczne Ujanowice – 18 dzieci

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 
W KONKURSACH 
PRZEDMIOTOWYCH
W dniu 04 lipca 2013 roku w Urzędzie 
Gminy Laskowa odbyło się spotkanie 
podsumowujące osiągnięcia uczniów 
w konkursach przedmiotowych szkół 
podstawowych i gimnazjów w roku 
szkolnym 2012/2013.
W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy 
Laskowa Pani Stanisława Niebylska, 
Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa 
Pani Ewa Pajor, Sekretarz Gminy Pan 
Jan Orzeł, Dyrektorzy szkół: Pani Mo-
nika Sułkowska, Pani Elżbieta Sabik, 
rodzice, uczniowie oraz nauczyciele.
Laureatami i finalistami w konkursach 
byli:
Szkoła Podstawowa Laskowa
1. Kinga Bobowska – finalistka Mało-
polskiego Konkursu Biblijnego – na-
uczyciel mgr Ewa Kruczek
Publiczne Gimnazjum Laskowa
1. Andrzej Marcisz  –  laureat Małopol-
skiego Konkursu Geograficznego – na-
uczyciel mgr Halina Zawada
2. Katarzyna Krzyżak – finalistka Ma-
łopolskiego Konkursu Biologicznego 
– nauczyciel mgr Monika Sułkowska 
3. Kamila Daniel – finalistka Małopol-
skiego Konkursu Geograficznego – na-
uczyciel mgr Halina Zawada
4. Gabriela Mamak – finalistka Mało-
polskiego Konkursu Geograficznego 
– nauczyciel mgr Halina Zawada 
Publiczne Gimnazjum Ujanowice        
1. Kacper Krzyżak – finalista Małopol-
skiego Konkursu Informatycznego – 
nauczyciel mgr Maciej  Jakóbczyk
2. Julia Tokarz – finalistka  Małopol-
skiego Konkursu Matematycznego – 
nauczyciel mgr Krystyna Tokarz  

G R A T U L U J E M Y  ! ! !

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W GMINIE LASKOWA
W dniu 30 czerwca 2013 roku szkoły podstawowe  w  Gminie Laskowa zakoń-

czyły realizację projektu pn. „Dofinansowanie zajęć dodatkowych realizowanych 
w klasach I-III”. Projekt w całości finansowany był ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 232.780,00 zł. Projekt trwał od września 2012 r. do 
czerwca 2013 r. W ramach zadania gmina doposażyła  we  wszystkich szkołach po-
mieszczenia dydaktyczne dla klas I-III  w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne 
do prowadzenia zajęć
W szkołach podstawowych  zostały  przeprowadzone następujące zajęcia:
-  dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu w tym zagrożonych dyslekcją,
-  dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
-  logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
-  gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
-  rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych  matematycz-
no-przyrodniczych,
- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności polonistycznych.
W zajęciach uczestniczyło 181 uczniów w tym 90  dziewczynek i 91 chłopców.  
W okresie realizacji projektu uczniowie otrzymali wsparcie psychologiczno- 
pedagogiczne w szkole dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyj-
nych. Uczniowie uczestniczący w projekcie nabyli umiejętności efektywne-
go sposobu uczenia się, co pozwoliło im więcej czasu przeznaczyć na swoje 
potrzeby. Zajęcia realizowane w tym programie pozwoliły w dużej części na 
wyrównanie szans edukacyjnych w dostępie do edukacji.


