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Drodzy mieszkańcy gminy Laskowa  
oraz goście wypoczywający w naszej pięknej okolicy

Wśród ciemnej nocy przyszedł Ten, który rozświetla ciemne zakątki na-
szych serc, który jest światłem dla każdego z nas, bezbronne Dzieciątko 
daje nam do rąk największą broń – swoją Miłość. 

Ciesząc się z przyjścia Jezusa, życzymy aby Święta Bożego Narodze-
nia, były czasem głębokiej radości ze spotkania z Bogiem rodzącym się  
w naszych sercach, stały się niezwykłym czasem wzajemnego pojedna-
nia, miłości i życzliwości. 

Niech Misterium tamtej Świętej Nocy napełni nas nadzieją i pokojem, 
umocni w chwilach cierpienia.

W Nowym Roku życzymy dużo zdrowia, zaufania i wzajemnego zrozu-
mienia, jedności w rodzinie i wspólnocie społecznej. 

    Z wyrazami szacunku 

 Stanisława Niebylska                                 Ewa Pajor 
      Wójt Gminy Laskowa                           Przewodnicząca  

                                                                      Rady Gminy Laskowa



Pani Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall nadała Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej Panu Marianowi Szewczykowi, byłemu pracownikowi szkół w Jaworznej  
i Żmiącej. Obecnie pracuje on w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku, wy-
kładając botanikę i fotografię przyrody.

Odznaczenie wręczył Podkarpacki Kurator Oświaty – Pan Jacek Wojtas, podczas 
uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na PWSZ w Sanoku. Na kolejnym 
zdjęciu gratulacje odznaczonemu składa prof. dr hab. Halina Mieczkowska – rektor  
sanockiej PWSZ.

„Po szczebelkach”
Koło Gospodyń Wiejskich w Laskowej 

swoją  aktywność w roku 2011 przejawiało 
w zakresie krzewienia i podtrzymywania 
tradycji kulturalnych i kulinarnych, pielę-
gnując  zarazem  dorobek swoich matek  
i babć.

Uczestnictwo nasze w organizowanych 
przez różne instytucje imprezach widocz-
ne było na wszystkich szczeblach od gmi-
ny  poprzez powiat, województwo, a nawet  
kraj.  Świadczą o tym zajęte miejsca i wy-
różnienia.
Szczebel gminny: 
I miejsce w Gminnym Przegląd Grup Ko-
lędniczych.

I miejsce w gminy mm Przeglądzie Dorob-
ku Kulturalnego i Kulinarnego.
Grand Prix na III Festiwalu śliwki, miodu 
i sera.
Szczebel powiatowy:
III miejsce w Powiatowym Przeglądzie 
Grup Kolędniczych.
II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Do-
robku Kulturalnego i Kulinarnego KGW.
II miejsce w kategorii grup obrzędowych 
na Słazie limanowskiej.
Szczebel wojewódzki:
I miejsce  w konkursie Wieńców dożynko-
wych w Kamienicy.
wyróżnienie za bukiet z ziół i kwiatów  
w małopolskim konkursie „Cudowna moc 
bukietów” w święto  Matki Boskiej  Ziel-
nej, który odbył się  w Krakowie.
Szczebel krajowy:
Wyróżnienie za wieniec żniwny i jego 
ośpiewanie podczas Prezydenckich doży-
nek w Spale.

Ponadto spotykamy się również z oka-
zji Opłatka Bożonarodzeniowego, Dnia 
Kobiet, wspólnie uczestniczymy w świę-
ceniu pokarmów w Wielką sobotę, organi-
zujemy sobótki świętojańskie, Andrzejki, 
Mikołajki itp.
Dla  wielu kobiet członkostwo w Kole 
Gospodyń to swoista forma spędzenia ak-
tywnie wolnego czasu, oderwanie się od 

codziennych zmartwień, rozwój na wielu 
płaszczyznach oraz samorealizacja. 
Naszym celem jest nie tylko upowszech-
nianie tradycji i przekazywanie jej młod-
szym pokoleniom ale również – a być może 
przede wszystkim – obrona praw oraz re-
prezentowanie interesów kobiet wiejskich  
i ich rodzin.

Praca w kole daje nam siłę i pokazuje 
innym jak łączyć obowiązki żony, matki  
i gospodyni domowej i pozwala obalić ste-
reotyp nieporadnej, zacofanej i zahukanej 
wiejskiej baby.

 Michalina Piechura
Przewodnicząca KGW

XIV Gminny Konkurs 
pt. „Wczoraj i dziś 
Gminy Laskowa” 

W dniu 8 grudnia 2011 roku, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki  
w Laskowej odbył się XIV Gminny Konkurs 
pt. „Wczoraj i dziś Gminy Laskowa”. Do 
konkursu zgłosiły się dwuosobowe repre-
zentacje wszystkich szkół podstawowych  
i gimnazjów z naszej Gminy.
Konkurs składał się z dwóch etapów: 
- w pierwszym uczestnicy prezentowali 
przygotowane wcześniej historie powsta-
nia dwóch przydrożnych kapliczek znajdu-
jących się w miejscowości z której drużyna 
pochodzi.
- w drugim rozwiązywali test z wiedzy  
o historii i czasach współczesnych Gminy 
Laskowa. 

Komisja konkursowa w składzie: Pani 
Grażyna Prusak, Pani Bożena Chełmecka 
oraz Pan Zdzisław Pajor, oceniła prezen-
tacje kapliczek i prace pisemne drużyn, 
oraz przyznała wszystkim drużynom pa-
miątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, 
które wręczyła Pani Stanisława Niebylska 
- Wójt Gminy Laskowa.

Prezentowane prace można oglądać  
w Publicznej Bibliotece w Laskowej, po-
nadto zostaną one opublikowane w spe-
cjalnym folderze prezentującym kapliczki 
przydrożne z terenu Gminy Laskowa.

Grażyna Prusak

Nasz Radny na podium   
W XVI Biegu „Sokoła” z okazji Dnia Niepodległości  

w Tarnowie na dystansie 5 km w kategorii weteranów  
I miejsce i Puchar Urzędu Miasta Tarnowa po raz  
5 z rzędu zdobył Radny Rady Gminy Laskowa Wincenty 
Bukowiec.

Gratulujemy !!!

Medal dla Pana 
Mariana Szewczyka
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Dwa miliony złotych dotacji 
na usuwanie klęsk żywiołowych

W ramach zadania pn. „Odbudowa 
infrastruktury drogowej na terenie gmi-
ny Laskowa w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych” Gmina otrzymała na 
ten cel z budżetu państwa dotację w kwo-
cie:  2 440 573,02 zł. W ramach zadania 
wykonano:

1.Odbudowę drogi „Do Górnej Załpy  
k/Matląga od mostu” w m. Laskowa  
w km 0+400-1+300 (900m.): 
-Wartość zadania: 236 695,05 zł 
-Wartość wkładu własnego: 0 zł 
-Wartość dotacji: 236 695,05 zł

2.Odbudowa drogi „Sławętówka – Wyrąb 
Jabłoniec” w m. Laskowa w km  
0+000 – 0+150 i 1+450-1+900 (600m):
-Wartość zadania: 118 264,50 zł
-Wartość wkładu własnego: 24 000,00 zł
-Wartość dotacji: 94 264,50 zł

3.Odbudowa drogi „Kromolin” w m. 
Sechna w km 1+250-1+750 (500 m):
-Wartość zadania: 104 611,50 zł
-Wartość wkładu własnego: 0 zł
-Wartość dotacji: 104 611,50 zł

4.Odbudowa przepustu w ciągu drogi 
„Michałkówka” w m. Żmiąca:
-Wartość zadania: 86 935,56 zł
-Wartość wkładu własnego: 0 zł
-Wartość dotacji: 86 935,56 zł

5.Odbudowa drogi „Krosna –Żmiąca” 
(odcinek w Krosnej) w km 0+600-1+200:
-Wartość zadania: 192 266,93 zł
-Wartość wkładu własnego: 0 zł
-Wartość dotacji: 192 266,93 zł

6.Odbudowa drogi „Krosna – Żmiąca” 
(odcinek w Żmiącej) w km 3+600-4+600:
-Wartość zadania: 196 501,54 zł

-Wartość wkładu własnego: 0 zł
-Wartość dotacji: 196 501,54 zł

7.Odbudowa grogi „Kołodziejówka – 
Przylaski” w m. Krosna w km  
0+030-0+420 (390 m)
-Wartość zadania: 167 093,04 zł
-Wartość wkładu własnego: 0 zł
-Wartość dotacji: 167 093,04 zł

8.Odbudowa drogi „Przylaski” w m Sech-
na w km 1+100-1+500 i 1+900-2+050 
-Wartość zadania: 86 678,41 zł
-Wartość wkładu własnego: 12 999,32 zł
-Wartość dotacji: 73 679,09 zł

9.Odbudowa drogi „Łęg” w m. Laskowa  
w km 0+000-0+600 
-Wartość zadania: 126 370,20 zł
-Wartość wkładu własnego: 0 zł
-Wartość dotacji: 126 370,20 zł

10.Odbudowa drogi „Nowakówka” w m. 
Kobyłczyna w km 0+000-0+250 (250 m)
-Wartość zadania: 77 514,60 zł
-Wartość wkładu własnego: 0 zł
-Wartość dotacji: 77 514,60 zł

11.Remont mostku na potoku Żmiąca  
do os. „Rośkówka” w m. Żmiąca 
-Wartość zadania: 64 678,87 zł
-Wartość wkładu własnego: 0 zł
-Wartość dotacji: 64 678,87 zł

12.Odbudowa drogi „Zadziele – Uplezie” 

w m. Laskowa w km 0+100-0+300
-Wartość zadania: 79 389,12 zł
-Wartość wkładu własnego: 0 zł
-Wartość dotacji: 79 389,12 zł

13.Odbudowa drogi „Michałkówka”  
w m. Żmiąca 0+000-1+490 (1490 m) 
-Wartość zadania: 326 897,89 zł 
-Wartość wkładu własnego: 69 612,89 zł 
-Wartość dotacji: 257 285,00 zł

14.Odbudowa drogi „Nad Karczmą – 
Dzioł” w m. Krosna w km  
0+700-0+750 (50 m) 
-Wartość zadania: 85 123,50 zł 
-Wartość wkładu własnego: 0 zł 
-Wartość dotacji: 85 123,50 zł

15.Odbudowa przepustów w ciągu drogi 
„Do Szkarłata” w m. Jaworzna  
-Wartość zadania: 123 589,70 zł 
-Wartość wkładu własnego: 0 zł 
-Wartość dotacji: 123 589,70 zł

16.Odbudowa drogi „Sławętówka – Wyrąb 
Jabłoniec” w m. Laskowa w km 0+150-
1+000 (850 m) wraz z przepustem oraz  
w km 1+000-1+350 (350 m)
-Wartość zadania: 252 686,05 zł 
-Wartość wkładu własnego: 101 414,05 zł 
-Wartość dotacji: 151 272,00 zł

17.Odbudowa przepustów w ciągu drogi 
„Chabejówka-Malińska”  
w m. Kamionka Mała  
-Wartość zadania: 73 710,22 zł 
-Wartość wkładu własnego: 0 zł 
-Wartość dotacji: 73 710,22 zł

18.Odbudowa drogi „Załpa – Guzikówka” 
w m. Laskowa w km  
0+000-0+150 (150 m) 
-Wartość zadania: 41 566,37 zł 
-Wartość wkładu własnego: 12 546,79 zł 
-Wartość dotacji: 29 019,58 zł
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo 
Drogowo Mostowe „LIMDROG” z siedzi-
bą w Limanowej.  
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Idą Święta ... 
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Ujanowicach 

prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP pod 
wezwaniem św. Teresy, wprowadziły swoim pięknym wy-
stępem nastrój świąteczny w Urzędzie Gminy Laskowa.  
Wójt, Sekretarz oraz pracownicy tut. Urzędu są pełni po-
dziwu za kunszt artystyczny, piękne stroje, talent aktor-
ski dzieci oraz zaangażowanie sióstr zakonnych i rodzi-
ców w rozwój duchowy i społeczny swoich podopiecznych.  
Dziękujemy z całego serca za te wspaniałe chwile, które do-
starczyły nam wiele radości i wzruszeń. 

Największa inwestycja w historii gminy 
Laskowa zakończona

Projekt polegał na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Uja-
nowicach, likwidacji oczyszczalni w Laskowej oraz budowie od-
cinków sieci kanalizacyjnej. Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
sanitarnych typu SBR w Ujanowicach zakłada wykonanie mecha-
niczno-biologicznej  oczyszczalni ścieków o pojemności 523 m3, 
gwarantującej wymagany stopień oczyszczania ścieków określony 
w pozwoleniu wodno-prawnym. 
W ramach projektu zostało wybudowanych 23,24 km nowego ka-
nału sanitarnego.  

Całkowita wartość projektu wynosi: 12.880.404,00 zł po-
nad 50% tej kwoty to środki zewnętrzne (dotacja MRPO, VAT, 
umorzenia). 

W dniu 15 grudnia nastąpiło uroczyste zakończenie projektu, 
przecięcia wstęgi na oczyszczalni ścieków dokonał Wacław Zoń 
były Sekretarz Gminy Laskowa obecnie Zastępca Burmistrza Mia-
sta Limanowa, Bronisław Ciuła Dyrektor PPUH WOLIMEX wy-
konawca projektu, Jan Siołkowski Inżynier Kontraktu oraz Wła-
dze Samorządowe Gminy Laskowa. Podczas uroczystości Wójt 
Gminy Stanisława Niebylska oraz Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Laskowa Ewa Pajor wyraziły swoje podziękowanie za dobrą  
i owocną  współpracę:  Wykonawcy projektu Firmie WOLIMEX, 
Projektantkom z Firmy EKOSYSTEM z Krakowa, Inżynierom 
Kontraktu z firmy  GRONTMIJ  z Poznania, Radnym kadencji 
2006-2010, obecnym Radnym oraz pracownikom Urzędu Gminy 
pracującym przy realizacji projektu. Szczególne słowa podzięko-
wania skierowane zostały pod adresem głównego pomysłodawcy  
i inicjatora Pana Wacława Zonia. Na pamiątkę tej uroczystej chwili 
wręczone zostały statuetki promujące projekt.
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Odbiór drogi 
Kamionka Mała - Rozdziele 

W dniu 15 listopada br. odbył się odbiór 
remontu drogi gminnej Kamionka Mała – 
Rozdziele. Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonały władze Samorządowe Gminy 
Laskowa, Wykonawcy oraz Ks. Stanisław 
Węgrzyn Proboszcz Parafii Kamionka 
Mała, który równocześnie dokonał po-
święcenia drogi. Inwestycja zaplanowana 
była w tegorocznym budżecie, realiza-
cja jej możliwa była dzięki przychylności  
i współpracy naszych Radnych.

Zakres robót obejmował:
- Wykonanie nowej nawierzchni z masy 
mineralno-asfaltowej na całym odcinku 
drogi 
- Remont mostu na potoku Kamionka  
w ciągu drogi gminnej „Kamionka Mała-
-Rozdziele” w km 0+922 w miejscowości 
Kamionka Mała  
- Remont przepustu na potoku Kamionka 
w ciągu drogi gminnej „Kamionka Mała-
-Rozdziele” w km 1+255 w miejscowości 
Kamionka Mała  
- Remont przepustu na potoku Kamionka 
w ciągu drogi gminnej „Kamionka Mała-
-Rozdziele” w km 1+330 w miejscowości 
Kamionka Mała  
- Remont mostu na potoku Kamionka  
w ciągu drogi gminnej „Kamionka Mała-
-Rozdziele” w km 1+484 w miejscowości 
Kamionka Mała  
- Wykonanie chodników w obrębie szkoły.

Wartość inwestycji wyniosła 2 545 
437,29 zł brutto, (w tym 50% dotacja  
z budżetu państwa w ramach Programu 
Wieloletniego pod nazwą „NARODO-
WY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG 
LOKALNYCH 2008 - 2011). Wykonawcą 
robót było Przedsiębiorstwo Drogowo- 
Mostowe „LIMDROG” Sp. z o. o., z siedzibą  
w Limanowej. Natomiast podwykonawcą 
części robót była Firma Ogólnobudowla-
na BUDMOST Pana Wiesława Jędrzejka  
z Laskowej.

Muszla koncertowa przy boisku w Laskowej.
Ukończone zostały prace budowlane muszli koncertowej na boisku sportowym  

w Laskowej. Ławy fundamentowe wykonała firma „MONOLIT” Stanisława Zawady 
z Laskowej, natomiast konstrukcję i pokrycie dachowe wykonała Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych Mieczysława Zelka z Ujanowic. Materiał budowlany w postaci drewna 
pozyskano z lasu gminnego, decyzją mieszkańców Laskowej, którzy następnie zobo-
wiązali Sołtysa i Radę Sołecką do wykonania inwestycji.   

Roboty wykończeniowe 
Szkoły Podstawowej w Sechnej

Ponad 40 - milionowy 
budżet Gminy

Pierwszy raz w historii naszej Gmi-
ny, budżet roku 2011 został zwiększony  
do kwoty 43.555.721,35 zł (wydatki) dla 
porównania w:
-2010 roku – 31 355 388,16 zł 
-2009 roku – 24 948 768,51 zł 
-2008 roku – 21 931 046,83 zł 
-2007 roku – 19 239 654,57 zł

Takie zwiększenie budżetu było możli-
we dzięki zdobytym środkom pozabudże-
towym na realizację inwestycji.

Pomoc
dla
pogorzelców 

Dla poszkodowanych w pożarze 
domu mieszkalnego Pana Ryszarda  
Mordarskiego z Laskowej, otwarty zo-
stał rachunek bankowy Nr 02 88040000 
0011 0102 0343 0001 Bank Spółdzielczy 
w Limanowej O/Laskowa, na który osoby 
deklarujące swoją pomoc w odbudowie 
domu, mogą dokonywać wpłat.

W październiku ruszyły prace wykończeniowe budynku Szkoły Podstawo-
wej w Sechnej. Całkowita wartość robót wynosi:  688 394,04 zł. Środki na ten cel  
w całości przyznane zostały z rezerwy ogólnej budżetu państwa. 
Zakres prac obejmuje: 
-wykonanie: elewacji budynku, ogrodzenia i placu postojowego
-prace wykończeniowe parteru i piwnicy
-montaż windy dla osób niepełnosprawnych
Rozpoczęcie nauki w nowym obiekcie, przewiduje się na 01 wrzesień 2012 roku.

„Limanowska Słaza”
Kapela regionalna „Laskowioki” w składzie Agata Guzik (prym) , Maciej Piszczek 

(klarnet), Piotr Jonik (sekund), Robert Jasica (trąbka), Wiesław Kukla (kontrabas), zdo-
była nagrodę specjalną imienia Jerzego Obrzuta „Za wierność wobec tradycji” w trakcie 
XXXVII Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza”.

Grupa obrzędowa KGW w Laskowej za program „Od ziarenka do bochenka” zajęła  
II miejsce w kategorii grup obrzędowych.  

Gawędziarce ludowej pani Wandzie Majerskiej przyznano wyróżnienie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
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Informacje dla rolników
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego informuje  rolników, że w dniach  
1-2 luty 2012 odbędzie się szkolenie z za-
kresu stosowania środków ochrony roślin. 

Wszyscy  rolnicy, którzy wykonują  za-
biegi ochronne w uprawach muszą mieć 
ważne zaświadczenie z w/w szkolenia. Za-
świadczenie ważne jest 5 lat od daty jego 
wystawienia przez upoważniony podmiot .
Planowany termin skierowany jest głównie 
do osób, które były  uczestnikami kursu   
w dniach 6-7 luty 2007 roku. 
Zgłoszenia przyjmowane są w UG Lasko-
wa  lub pod telefonem tel. 692332092.
Pracownik MODR Zofia Szewczyk

Szkolenie 7-8 luty 2012 z zakresu: Wy-
mogów wzajemnej zgodności 
Rolnicy, którzy korzystają z płatności bez-
pośrednich do gruntów rolnych, dopłat  do 
ONW, płatności z tytułu zalesiania grun-
tów rolnych i płatności z tytułu programów 
rolno środowiskowych muszą spełniać wy-
mogi wzajemnej zgodności. 

Nieprzestrzeganie wymogów wzajem-
nej zgodności skutkuje obniżeniem przy-
znanych płatności.

W związku z tym organizowane będzie 
szkolenie na w/w temat, liczba uczestników 
ograniczona , zainteresowanych rolników 
proszę o zgłoszenie pod numer telefonu 
692332092 lub w biurze UG Laskowa.
Pracownik MODR Zofia Szewczyk

Płatności z tytułu Rolnictwa ekolo-
gicznego.

Rolnictwo ekologiczne jest specyficzną 
formą gospodarowania i produkcji żywno-
ści. Żywność jest wytwarzana metodami 
naturalnymi w czystym i bezpiecznym śro-
dowisku, bez nawozów sztucznych i synte-
tycznych środków ochrony roślin, antybio-
tyków, hormonów wzrostu i genetycznie 
modyfikowanych organizmów /GMO/.

Dzięki wykluczeniu tych substancji 
rolnictwo ekologiczne nie powoduje zanie-
czyszczenia gleby i wód, ogranicza wypłu-
kiwanie składników pokarmowych z gleby 
i sprzyja różnorodności biologicznej.

Rolnictwo ekologiczne sprzyja:
- ochronie gleby, krajobrazu i całego środo-
wiska naturalnego,
- pozyskiwaniu płodów rolnych o wysokiej 
jakości biologicznej,
- utrzymaniu dobrostanu zwierząt,

Rolnictwo ekologiczne różni się  
od konwencjonalnego między innymi 
tym, że:
- do nawożenia dopuszcza się stosowanie 
nawozów zielonych, kompostu, obornika  
i minerałów dostępnych w przyrodzie
- w żywieniu zwierząt stosuje się przede 
wszystkim pasze z własnego ekologiczne-
go gospodarstwa.
     A w związku z tym, że w ostatnich la-
tach obserwuje się zwiększone zaintere-
sowanie żywnością wyprodukowaną tymi 
metodami ekologicznymi, zachęcam rolni-
ków do udziału  w tym programie i uzyska-
niu dodatkowych środków finansowych do 
prowadzonych upraw.

Wysokość stawek płatności jest zróżni-
cowana i wynosi: w przypadku upraw rol-
niczych  790-840 zł /ha, trwałych użytków 
zielonych 260-330/ ha, upraw warzywnych 
1300-1550zł/ha w tym ziemniaków, upraw 
sadowniczych 1540-1800zł/ha.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani  
warunkami  udziału w programie proszę  
o zgłoszenie w biurze UG Laskowa lub  
telefonicznie 692332092.

Zofia Szewczyk
Pracownik MODR

Informacja dotycząca 
zasad przeprowadzenia 
uboju zwierząt dużych 
na terenie gospodarstwa 
rolnego w celu produkcji 
mięsa na własny użytek.
Ubój przeżuwaczy
W gospodarstwie rolnym można ubijać: 
cielęta do 6-tego miesiąca życia, pozo-
stałe gatunki tj. owce i kozy bez ograni-
czeń wiekowych i ilościowych. Co naj-
mniej na 24 godziny przed dokonaniem 
uboju posiadacz zwierząt informuje  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Li-
manowej o zamiarze dokonania uboju. 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
ul. Bronisława Czecha 6, 34-600 
Limanowa tel. / fax. 18 3371761,  
e-mail: piwlim@poczta.onet.pl 
Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy  
Joniec.
Informacja powinna być przekazywana 
na odpowiednim formularzu *) zawiera-
jącym:
1. informację o zamiarze przeprowadzenia 
uboju, która określa:
- gatunek zwierząt poddanych ubojowi, 
- liczbę zwierząt poddawanych ubojowi, 
- numer identyfikacyjny zwierzęcia (lub 
zwierząt) poddawanych ubojowi,

- miejsce i termin uboju,
- imię i nazwisko oraz adres osoby upraw-
nionej do przeprowadzenia uboju.
2. Oświadczenie o zagospodarowaniu ma-
teriału szczególnego ryzyka.
3. Informacja o zgłoszeniu lub nie zgło-
szeniu do badania poubojowego mięsa ze 
zwierząt poddawanych ubojowi w celu pro-
dukcji mięsa na użytek własny.

Ubój trzody chlewnej
W gospodarstwie rolnym można w ciągu 
roku dokonać uboju jednej sztuki trzody 
chlewnej. Zamiar uboju należy zgłosić tele-
fonicznie lub pisemnie do lekarza wetery-
narii który, który obsługuje dany rejon i jest 
umieszczony na liście urzędowych lekarzy 
weterynarii. Uboju trzody chlewnej może 
dokonać osoba uprawniona. Mięso pocho-
dzące z uboju trzody powinno być poddane 
badaniu mięsa na obecność włośni, które 
wykonuje urzędowy lekarz weterynarii.  
Zgłoszenia zamiaru uboju dokonuje po-
siadacz zwierząt utrzymywanych we wła-
snym gospodarstwie. W przypadku uboju 
w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, 
w którym zwierzęta były utrzymywane 
obowiązek zgłoszenia ciąży na rolniku, na 
terenie którego będzie prowadzony ubój.  

Lista Urzędowych Lekarzy Weterynarii:
- Gmina Mszana Dolna: 
Janusz Błaszczak tel. 183310218, 691702600 
Artur Borkowski tel. 183312312, 603911063 
Konrad Żabka tel. 183312312, 505891393 
- Gmina Dobra: 
Jan Drożdż tel. 183330031, 693297322 
- Gmina Jodłownik: 
Andrzej Skupień tel. 183321140, 509411518 

- Gmina Tymbark, Słopnice: 
Monika Wiśniewska tel. 183326246, 
512285313 
Tadeusz Tomera tel.183326246, 604759481 
- Gmina Laskowa: 
Patryk Musiał tel.505451080, 505179125 
- Gmina Limanowa: 
Piotr Musiał tel.183372044, 602455590 
Jarosław Stożek tel. 183371510, 504121550 
Jacek Olszewski tel. 504979243 
- Gmina Kamienica: 
Zbigniew Liszka tel.509578605 
- Gmina Łukowica: 
Antoni Król tel. 604481753
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 
2010 roku w sprawie wymagań wetery-
naryjnych przy produkcji mięsa prze-
znaczonego na użytek własny. (Dz. U Nr 
207 poz. 1370).
W/w warunki uboju zwierząt w gospo-
darstwie można pominąć poprzez ubój 
w rzeźni zatwierdzonej przez Powiato-
wą Inspekcję Weterynaryjną. W opłacie 
za ubój mieści się; schładzanie mięsa, 
badanie poubojowe i zagospodarowa-
nie produktów ubocznych.

Uprawnienia do wykonywania uboju zwie-
rząt gospodarskich dużych mogą zdobyć 
mężczyźni posiadający co najmniej za-
sadniczą szkołę zawodową i ukończą kurs 
rzeźnika /informacja w sprawie kursu nr tel. 
18 3371633 Małopolski Ośrodek doradztwa 
Rolniczego w Limanowej/.

 
Opracowała ANNA KOSIARSKA 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej, 
informuje, iż dobiegł końca projekt pt „Czas na aktywność  
w Gminie Laskowa” realizowany w 2011 r.  Projekt 
finansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki i ma na celu rozwój, podniesienie aktywności oraz 
mobilności społecznej osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej.

 W 2011r. udział w projekcie wzięło  18 osób, które 
zostały objęte kompleksowym i fachowym wsparciem 
mającym na celu wzrost poziomu aktywności zawodowej 
oraz społecznej. Uczestnicy projektu zostali objęci 
badaniami lekarskimi, treningiem kompetencji i umiejętności 
społecznej, treningiem pracy oraz w ramach podniesienia 
kwalifikacji zawodowych odbyli kurs zawodowy  Magazynier, 
sprzedawca wraz z kursem prawa jazdy kat. B (11 osób) oraz 
kurs Kucharz, kelner, barman (7 osób).

W nadchodzącym roku nadal będziemy realizować 
projekt i planujemy objąć wsparciem 13 nowych osób, 
dlatego zachęcamy wszystkie osoby niepracujące, 
a korzystające z pomocy tut. Ośrodka, które chcą podnieść 
swoje kwalifikacje zawodowe oraz społeczne, do wzięcia 
udziału w Naszym projekcie. 

Wszystkie działania realizowane w projekcie są 
bezpłatne dla uczestników. Koszty związane z realizacją  
projektu ponoszone są ze środków EFS oraz budżetu 
państwa. Zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie 
prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka. 

Halina Potoniec 
Kierownik GOPS w Laskowej

 Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowej pragnie gorąco podziękować wszyst-
kim, którzy wspierają naszą Jednostkę poprzez nabycie kalendarza lub przekaza-
nie 1% podatku na naszą Organizację.
 Biorąc odpowiedzialność za Państwa bezpieczeństwo, pragniemy zapew-
nić, iż  każda złotówka wydawana jest na potrzebny sprzęt lub szkolenia, dzięki 
którym znacznie sprawniej i szybciej możemy dotrzeć z pomocą.
 Różnego rodzaju kataklizmy jakie w ostatnich latach nawiedzają nasz rejon, 
wymagają od nas ciągłego doskonalenia i inwestowania w specjalistyczny sprzęt, 
który jest bardzo drogi lecz niezbędny.
 Nasza Jednostka jest jedną z najlepiej wyposażonych i najsprawniej działa-
jących jednostek w Województwie Małopolskim, co w znacznym stopniu udało się 
osiągnąć dzięki Państwa wsparciu, za co serdecznie dziękujemy i prosimy pamię-
tać o nas w nadchodzącym roku.
 Aktualny numer KRS i informacja jak przekazać 1% znajduje się na kalen-
darzu lub na stronie internetowej www.osplaskowa.pl

 
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
 przekazujemy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
 pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. 
 Niech te świąteczne dni przyniosą wiele rodzinnego ciepła, 
 radości i staną się spełnieniem wszystkich marzeń.

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LASKOWEJ

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LASKOWEJ

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Laskowej aktual-
nie obejmuje wsparciem 16 rodzin w których rozpoznano zjawisko 
przemocy (fizycznej, psychicznej oraz zaniedbania wobec dzieci). 
 W ramach działań Zespołu  osoby wymagające wsparcia 
objęte zostały  interwencją kryzysową tj. fachową pomocą między 
innymi psychologa, prawnika, pedagoga, dzielnicowego, kuratora 
i pracownika socjalnego -  w zależności od zaistniałego problemu. 
 
 Art. 207 § 1  Kodeksu Karnego mówi: 

 „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą naj-
bliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemija-
jącym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub 
osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,  
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

 Jeśli jesteś ofiarą, świadkiem bądź sprawcą przemo-
cy zgłoś się do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w La-
skowej. 
 W Punkcie Konsultacyjnym otrzymasz wsparcie  
i stosowną pomoc. 
 Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy Laskowa.

Dostępne są również:
całodobowy numer telefonu: 0 609 892 088 pod którym dyżur ma  
pracownik socjalny, 
strona internetowa www.gops.laskowa.pl 
adres e-mail: zid_laskowa@poczta.onet.pl
                                                                                                                                                      
                                                       
   Dorota Stanisławczyk

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE LASKOWA
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

Aktualności Stowarzyszenia
„Na Śliwkowym Szlaku”

Zakończyła się tegoroczna akcja pod hasłem „Spotkajmy się na … Śliw-
kowym Szlaku 2011”. Do grona restauracji i samorządów dołączyły w tym 
roku gospodarstwa agroturystyczne oraz producenci rolno-spożywczy. Dzięki 
temu w sierpniu i wrześniu na Śliwkowym Szlaku można było nie tylko po-
smakować potraw ze śliwkami, ale także zakupić produkty z ich dodatkiem. 
Praca Stowarzyszenia skupia się nie tylko na promocji obszaru, ale przede 
wszystkim na inicjowaniu działań, mających na celu wykorzystanie produk-
tu lokalnego w turystyce. Stąd pomysł zorganizowanej akcji, podczas której 
promowane są potrawy i produkty z suską sechlońską (wędzoną śliwką wę-
gierką), a także innymi odmianami śliw i pod różną postacią (świeże, mro-
żone, przetwory i in.). Wszystko po to, by zarówno mieszkańcy, jak i tury-
ści mogli smakować to, co nasz obszar wyróżnia i stanowi o jego bogactwie 
kulinarnym. Śliwkowy Szlak powoli staje się rozpoznawalną marką, a służą 
temu wysiłki wszystkich tych, którzy z nami współpracują, w szczególności 
producentów z branży rolno-spożywczej. Uznanie konsumentów zyskuje sok 
jabłkowo-śliwkowy ze Słonecznej Tłoczni (Żmiąca, gmina Laskowa), chleb 
ze śliwką z piekarni w Siennej (gmina Gródek nad Dunajcem), czy pasztet 
odświętny ze śliwką z Bacówki w Rajbrocie (gmina Lipnica Murowana). Mi-
jający sezon był bardzo owocny dla Zakładu Mięsnego Romana Motaka (gmi-
na Iwkowa) produkującego polędwicę faszerowaną suską sechlońską, która 
otrzymała Grand Prix 7 Małopolskiego Festiwalu Smaku oraz I nagrodę  
w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Jesień i począ-
tek zimy to nie tylko pracowity czas dla wszystkich śliwkowych producentów 
z naszego obszaru. Stowarzyszenie również nie ustaje w wysiłkach na rzecz 
promocji marki „Śliwkowy Szlak”. Dzięki „susce sechlońskiej”, która wzbu-
dza w konsumentach coraz większe emocje kulinarne, nasz obszar zaznaczył 
swoją obecność m.in. podczas Dożynek Prezydenckich w Spale oraz na posiedzeniu Głównych Lekarzy Weterynarii Państw członkow-
skich UE. Nie zabrakło nas również podczas targów Natura Food w Łodzi, gdzie z rąk wiceministra rolnictwa odebraliśmy nagrodę  
za I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą inicjatywę promującą obszar za pomocą produktu lokalnego. Dotychczasowe osią-
gnięcia i pomyślny wynik akcji „Spotkajmy się na.. Śliwkowym Szlaku” prezentowaliśmy podczas wyjazdu studyjnego na Słowację do 
miejscowości Lipovce – obszar LGD Bachuren, która jest jednym z partnerów międzynarodowego projektu PAT ( Plum Area Turism) 
realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy naszej akcji oraz przedstawiciele 
LGD Bachuren i samorządów lokalnych ze Słowacji oraz zaprzyjaźniona z nami LGD „Białe Ługi” z województwa świętokrzyskiego. 
Śliwkowe specjały produkowane przez branżę rolno- spożywczą z naszego obszaru zagościły również na stoisku podczas krakowskich 
targów Horeca/Gastrofood/Enoexpo, którym w dniach 16 – 18 listopada towarzyszył Salon Produktów Regionalnych. A ostatnie w tym 
roku wydarzenie promocyjne z naszym udziałem to oczywiście Wigilijny Małopolski Smak, który tradycyjnie odbędzie się na Rynku 
Głównym w Krakowie. 
To tylko niektóre przykłady naszej działalności, dlatego zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl, 
gdzie można obejrzeć relacje i zdjęcia z pozostałych wydarzeń, a także filmy i diaporamy (autorstwa Joli Lipki). Wszystkich zaintereso-
wanych kolejnymi konkursami na tzw. małe projekty zachęcamy do konsultowania pomysłów z biurem Stowarzyszenia (kontakt: biuro 
tel. 14 68 44 549). Najbliższy nabór w drugiej połowie 2012 roku.
Do śliwkowej współpracy zapraszamy także kolejnych producentów, a także punkty gastronomiczne, które chcą swoim gościom  
serwować potrawy regionalne ze śliwką. 

Katarzyna Jasnos
Prezes Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Zimowe utrzymanie dróg 
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych 

na terenie gminy Laskowa (Ujanowic-Młynne, Laskowa- 
Nagórze, Sechna-Ujanowice), jest: S.C. Piotr Firlej & Jacek 
Firlej Żbikowice tel.: 18 44 48 056, 606 500 966.
Drogi lokalne - gminne:
-”Kamionka Mała – Rozdziele” - 4,3 km  
-”Laskowa – Rozdziele” (Lipniczka) - 2,2 km  
-”Jaworzna – Mordarka” - 4,0 km  
-”Krosna – Strzeszyce - Żmiąca – 6,4 km 
-”Laskowa – Rozpite”- 3,0 km

Wykonawcą zimowego utrzymania dróg lokalnych i gmin-
nych jest Pan Józef Hołyst  z Krosnej. Nr tel.: 18 33 34 561.
Informacje na temat warunków przejezdności dróg powiato-
wych od godz. 7:30 do godz. 15:30 udzielane będą pod nume-
rem telefonu: 18 33 37 833.

Z chwilą nastania warunków zimowych dyżur pełniony 
jest całodobowo. Informacje dotyczące przejezdności dróg 
powiatowych można będzie uzyskać dzwoniąc do bazy  
PZD Limanowa pod następujące numery dyżurne akcji zima:  
18 33 72 381, 600 982 564.

W razie niemożliwości uzyskania kontaktu z numerami 
podanymi powyżej należy dzwonić pod numer: 602 524 645.
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