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III Festiwal Śliwki, Miodu i Sera
7 sierpnia 2011 rok Laskowa - Stadion KUKS „Laskovia”

Patronat Honorowy objął: Ryszard Stachurski 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sporu i Turystyki 

oraz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego. 

W programie:
15:00 Występ Kapeli Regionalnej LASKOWIOKI
15:40 Występ Orkiestry z TVARDOSINA (Słowacja)
16:20 Powitanie gości, przedstawienie jury, ogłoszenie regulaminu 
          konkursu kulinarnego
16:50 Koncert Zespołu „TRANSLOLA” 
18:00 Kabaret „Ergo”
19:20 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego, wręczenie nagród 
20:00 Koncert Zespołu „Laboratorium”
21:10  Spektakl „PŁONĄCE LASKI 4” - Teatr AKT
22:30 Dyskoteka - Grupa SOUNDLIGHT

Dodatkowo w godzinach od 15:00 do 19:00 na stadionie KUKS „Laskovia” 
odbywać  się będzie Finał Ligii Siatkówki Plażowej Mężczyzn i Kobiet.

Zapraszamy i życzymy udanej zabawy! Wstęp wolny!!!



JUBILEUSZ 80 – LECIA
PARAFIALNEJ ORKIESTRY DĘTEJ
W LASKOWEJ

          W dniu 28 maja 2011 roku Parafialna Orkiestra Dęta  
w Laskowej obchodziła Jubileusz 80 - lecia swojej działalności. 
Była to okazja do przypomnienia jej bogatej historii, osiągnięć 
oraz przedstawienia obecnej działalności. 
         Uroczystość Jubileuszowa rozpoczęła się Mszą Świętą w Ko-
ściele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej. Mszę świę-
tą, której przewodniczył Ks. Proboszcz Andrzej Wanat uświetnili 
swoją obecnością Ks. Dr Janusz Sądel –Kanclerz Kurii Rzeszow-
skiej, Ks. Prałat Dr Józef Kula – Oficjał Sądu  Kurii Rzeszowskiej 
oraz Ks. Katecheta Łukasz Opolski. Następnie Orkiestra przema-
szerowała do budynku Zespołu Szkół w Laskowej, gdzie miała 
miejsce dalsza część uroczystości. 
        W imieniu dyrygenta – Pana Romana Kogutowicza i człon-
ków orkiestry, gości powitał Pan Marian Wójtowicz. Zaproszo-
nym gościom, wśród których byli :  P. Stanisława Niebylska – Wójt 
Gminy Laskowa, Rada Gminy Laskowa wraz Przewodniczącą  
P. Ewą Pajor, P. Tadeusz Patalita – poseł na Sejm RP, P. Jan Pu-
chała – starosta powiatu limanowskiego, P. Jolanta Grzegorzek – 
radna powiatu limanowskiego,  P . Stanisław Malczak- dyr. MCK 
„ Sokół” w Nowym Sączu, P. Małgorzata Kalarus – w-ce dyr 
MCK „ Sokół”, P. Stanisław Migacz- instruktor ds. orkiestr dętych  
w MCK „Sokół”, P. Stefan Żuk- emerytowany kapelmistrz  
Reprezentacyjnej Orkiestry Straży Granicznej w Nowym Sączu, 
P. Ewa Janik – wicedyrektor Limanowskiego Domu Kultury,  
P. Jan Stanisz – prezes Orkiestry „Echo Podhala” w Limanowej, 
P. Zdzisław Pajor – dyr Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Tu-
rystyki w Laskowej a zarazem przedstawiciel zaprzyjaźnionej  
Orkiestry Dętej w Jaworznej, P. Jan Orzeł – sekretarz Urzędu 
Gminy w Laskowej, P. Maria Woźniak – dyrektor Zespołu Szkół  
w Laskowej, Rada Sołecka wsi Laskowa, dyrygenci zaprzyjaźnio-
nych orkiestr dętych:
P. Daniel Kolejak dyrygent  orkiestry z  Twardosina  na Słowacji, 
P. Wincenty Curzydło – dyrygent orkiestry dętej ze  Słopnic a za-
razem dyrektor PSM I stopnia im.
Grażyny Bacewicz w Limanowej, P. Józef Kołodziej i P. Zdzisław 
Karpiel – orkiestra dęta z Krosnej,  P. Wiesław Kukla – kierownik 
zespołu „Laskowioki”, członkowie, którzy zaprzestali działalno-
ści, rodzice najmłodszych członków -    Orkiestra zaprezentowała 
próbkę swoich możliwości artystycznych, a następnie odbyło się 
składanie Jubileuszowych życzeń oraz wręczanie ufundowanych 
z tej okazji prezentów. 
Starosta Powiatu Limanowskiego ufundował 20 nowych kape-
luszy dla Orkiestry, Wójt Gminy Laskowa wraz z Radą Gminy 
nowy instrument - Saksofon barytonowy,  Proboszcz Parafii  

Laskowa ufundował nagranie i wydanie pierwszej płyty CD  
z utworami w wykonaniu Orkiestry z Laskowej a Rada Sołecka 
przekazała 20 kubików drzewa.
      Działalność orkiestry istnieje również dzięki wsparciu społecz-
ności Laskowej i instytucjom: 
- Firma „Jędrek”  – p. Maria i Henryk Jędrzejkowie z Laskowej
- Firma „ Budmost” – p. Maria i Wiesław Jędrzejkowie 
   z Laskowej
- Firma „ Partner” – p. Marzena i Józef Stachowie z Limanowej
- Firma „Laskopol” – p. Halina i Roman Dudkowie
- Rada Sołecka wsi Laskowa
- Bank Spóldzielczy w Limanowej o. w Laskowej 
- P. Barbara i Krzysztof Jędrzejkowie z Laskowej
- P. Monika i Mieczysław Stankiewiczowie z Laskowej
- P. Marta i Marian Matrasowie z Laskowej

     Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej na stałe wpisała się  
w krajobraz kulturalny ziemi limanowskiej propagując kulturę 
i tradycje muzyczne Laskowej i Powiatu Limanowskiego.  Bie-
rze aktywny udział w uroczystościach kościelnych, gminnych, 
państwowych oraz kulturalnych na terenie Gminy Laskowa oraz 
Powiatu Limanowskiego. W ostatnich latach miał miejsce duży 
rozwój zespołu, który liczy już ponad 50 członków, z czego zde-
cydowana część to młodzież zafascynowana muzyką. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że gra w Orkiestrze nierzadko przecho-
dzi z pokolenia na pokolenie. Grają bowiem ojcowie z dziećmi 
oraz wnuki, których dziadkowie również przez długie lata grali  
w Orkiestrze wnosząc w jej rozwój niebagatelny wkład. 
Orkiestra ma na swoim koncie szereg nagród i wyróżnień zdoby-
tych na Powiatowych oraz Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr 
Dętych. Orkiestra  prezentowała się również poza granicami  
Polski - na Słowacji, w Austrii i we Włoszech. 
                         
Członkowie Parafialnej Orkiestry Dętej serdecznie dziękują Pani 
dyrektor  Zespołu Szkół w Laskowej Marii Woźniak i pracow-
nikom za pomoc i życzliwe podejście do   obchodów Jubileuszu  
80 – lecia    działalności Orkiestry.                                       

Dyrygent Parafialnej Orkiestry Dętejw Laskowej
Roman Kogutowicz 

Bukowiec Wincenty uczcił papieskie urodziny. 
Wincenty Bukowiec, lekkoatleta, Radny Rady Gminy Laskowa 
uczestniczył w VI Międzynarodowym Biegu Kraków – Skotniki, 
zorganizowanym dla uczczenia 91. urodzin bł. Jana Pawła II i za-
jął tam I miejsce w kategorii VIP-ów na dystansie 15 km, pokonu-
jąc go w czasie 1 godz. 10 min. W kategorii - osoba Duchowna  
III miejsce wywalczył - pochodzący z Jaworznej - misjonarz  
Ks. dr Marek Krawczyk.
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Inwestycje drogowe w trakcie realizacji 
Od dnia 9 maja 2011 r. rozpoczęły się pra-
ce związane z usuwaniem skutków powo-
dzi na drogach gminnych na terenie całej 
gminy Laskowa. Gmina otrzymała na ten 
cel kwotę 1.500.000 zł na podstawie pro-
mesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 03.02.2011 r. Prace są 
wykonywane na następujących drogach:
1. Odbudowa drogi „Do Górnej Załpy  
k/Matląga od mostu” w m. Laskowa  
w km 0+400-1+300”.

2. Odbudowa drogi „Sławętówka - Wyrąb 
Jabłoniec” w m. Laskowa w km 0+000-
0+150 i 1+450-1+900.
3. Odbudowa drogi „Kromolin” w m. Sech-
na w km 1+250-1+750.
4. Odbudowa przepustu w ciągu drogi  
„Michałkówka” w m. Żmiąca.
5. Odbudowa drogi „Krosna - Żmiąca”  
(odcinek w Krosnej).
6. Odbudowa drogi „Krosna - Żmiąca”  
(odcinek w Żmiącej) w km 3+600-4+600.
7. Odbudowa drogi „Kołodziejówka - Przy-
laski” w m. Krosna w km 0+030-0+420.
8. Odbudowa drogi „ Przylaski”w m. Sech-

na w km 1+100-1+500 i 1+900-2+050.
9. Odbudowa drogi „Łęg” w m. Laskowa  
w km 0+000-0+600.
10. Odbudowa drogi „Nowakówka”  
w m. Kobyłczyna w km 0+000-0+250.
11. Remont mostku na potoku Żmiąca  
do os. „Rośkówka” w m. Żmiąca.
12. Odbudowa drogi „Zadziele - Uplezie”  
w m. Laskowa w km 0+100-0+300.
Łączna wartość robót wyniesie 
1.536.999,32 zł. Prace wykonuje Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych 
„LIMDRÓG” z Limanowej.

„Elektrołowcy” łowią ZSEE i zużyte baterie. 
Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sechnej jako jedyna  
w powiecie limanowskim bierze udział w III edycji ogólnopol-
skiego konkursu edukacyjnego „Drugie życie elektrośmieci”, 
którego organizatorem jest Europejska Platforma Recyklingu Pol-
ska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektroniczne-
go S.A oraz Europejska Platforma Recyklingu Batteries Poland  
Sp. z o.o. Honorowy patronat nad tym konkursem objęły: Uniwer-
sytet Warszawski, Polski Komitet do spraw UNESCO i Minister-
stwo Środowiska.  
Dziesięcioosobowa drużyna naszej szkoły – „Elektrołowcy” ma za 
sobą I etap konkursu „ Na tropie problemów”, po którym znajduje 
się na 4 miejscu w Polsce i 1 miejscu w województwie małopol-
skim. Grupa przeprowadziła w społeczności szkolnej i lokalnej 
wiele działań związanych z uświadamianiem i mobilizowaniem 
do właściwego i odpowiedzialnego postępowania z ZSEE czyli 
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi 
bateriami. Było już przedstawienie teatralne z wykonanymi wła-
snoręcznie rekwizytami, ulotki, plakaty, własna strona interneto-
wa. Takie działania wymagają nakładów finansowych. Realizując 
zadania konkursu uczniowie nawiązali współpracę z Urzędem 
Gminy w Laskowej i jej przedstawicielem zajmującym się orga-
nizacją takich zbiórek – P. Anną Gurgul. Przewodnicząca Rady 
Gminy- P. Ewą Pajor ufundowała potrzebne w naszej kampanii 
promocyjnej materiały papiernicze . Nawiązano również współ-
pracę z P. Wojtas z firmy „Ekopromet”, który zaofiarował wspar-

cie finansowe oraz dostarczenie kontenera na zbiórkę drobnego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Członkowie grupy mogli 
również liczyć na pomoc przewodniczącej Rady Rodziców naszej 
szkoły i rodzica członka grupy- P. Elżbiety Zabrzeńskiej, rodziców 
P. Piotra Waligóra i P. Władysława Gwiżdza.
Aby uzyskać potrzebne środki do swojej pracy Elektrołowcy ze-
brali i sprzedali złom. Uczniowie przez cały czas prowadzą zbiór-
kę zużytych baterii.
 II etap konkursu to prowadzenie kampanii promocyjnej, której 
podsumowaniem była zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, 
która odbyła się 11 maja 2011 r. w punkcie zorganizowanym na te-
renie szkoły, pod baczną opieką opiekuna i dyżurujących nauczy-
cieli. Aby dotrzeć z informacją o zbiórce do jak największej liczby 
mieszkańców grupa wydała i rozprowadziła specjalny nr gazetki 
szkolnej, przeprowadziła happening (9 i 10 maja 2011 r.), przygoto-
wała i rozwiesiła na terenie wsi afisze o zbiórce. Ogłoszenia o ter-
minie znalazły się na stronie internetowej gminy i naszej szkolnej, 
a także zostały ogłoszone w kościele parafialnym w Ujanowicach 
i Kaplicy w Sechnej przez dwie niedziele z rzędu 1 i 8 maja 2011 
r. poprzedzające to przedsięwzięcie. Grupa Elektrołowców zebrała 
11 maja 2011 r. 736 kg elektrośmieci w tym 25 kg zużytych bate-
rii, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca Sechnej wynosi ok.  
1,3 kg. Dziękujemy mieszkańcom za to. Na temat naszej dzia-
łalności ukazały się artykuły w Gazecie Krakowskiej z dnia  
11 maja 2011 r. oraz w Gościu Niedzielnym, który był rozprowadzany  
w niedzielę 22 maja 2011 r.     

mgr Renata  Grzegorzek

XII Powiatowy Przegląd Orkiestr
W XII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr 
Dętych „W cieniu kretówki” wzięło udział 
8 orkiestr dętych. Jury Przeglądu tworzyli: 
kpt. Stefan Żuk – przewodniczący – Eme-
rytowany Kapelmistrz Reprezentacyjnej 
Orkiestry Straży Granicznej w Nowym Są-
czu, Stanisław Migacz - muzyk – instruktor 
orkiestr z MCK ,, SOKÓŁ” w Nowym Są-
czu oraz Leszek Łopalewski - muzyk MCK 
“SOKÓŁ” w Nowym Sączu.
Po wysłuchaniu orkiestr, które tworzyło 
około 350 muzyków komisja „z zadowo-
leniem stwierdziła dalszy wzrost poziomu 
artystycznego, duże zaangażowanie dyry-
gentów i muzyków oraz wzrastającą licz-
bę młodzieży w zespołach” i postanowiła 
przyznać nagrody: W grupie orkiestr OSP 
pierwsze miejsce dla Orkiestry Dętej OSP 
z Mszany Dolnej, drugie dla Orkiestry Dę-
tej OSP z Jodłownika, a trzecie Orkiestry  
Dętej OSP Tymbarski Ton z Tymbarku.
W grupie orkiestr działających przy pa-
rafiach pierwsze miejsce przyznano Pa-
rafialnej Orkiestrze Dętej z Laskowej,  
a drugie miejsce Parafialnej Orkiestry Dętej  
z Jaworznej.

W grupie orkiestr działających przy ośrod-
kach kultury i stowarzyszeniach zwycięży-
ła Orkiestra Dęta ,, Echo Gminy Łukowica” 
z Łukowicy, drugie miejsce zajęła Orkiestra 
Dęta ,,Sami Swoi” z Kasinki Małej. 

W grupie big-bandów zwyciężyła Orkiestra 
Dęta „Echo Podhala” z Limanowej. 

Na XXXIV Festi-
wal Orkiestr Dętych 
„ECHO TROMBITY” 
w Nowym Sączu Ko-
misja postanowiła za-
kwalifikować Orkiestrę 
Dętą ,,Echo Podhala”  
w Limanowej, Or-
kiestrę Dętą ,, Echo 
Gminy Łukowica”, 
Parafialną Orkiestrę 
Dętą w Laskowej,  
Parafialną Orkiestrę 
Dętą w Jaworznej, 
Orkiestrę Dętą OSP 
z Mszany Dolnej oraz 
Orkiestrę Dętą OSP  
z Jodłownika.
Nagrody dla zwy-

cięzców wręczali: Franciszek Dziedzina –  
wicestarosta powiatu, Jolanta Grzegorzek 
– radna Rady Powiatu oraz Stanisława Nie-
bylska – wójt gminy Laskowa i Ewa Pajor 
-przewodnicząca Rady Gminy Laskowa.
Po wręczeniu nagród na stadionie koncer-
tował zespół Baciary oraz Vena. Przegląd 
prowadził Marian Wójtowicz.

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT
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Jubileusz 100-lecia 
szkoły w Jaworznej
25 maja 2011 roku Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika w Jaworznej przeżywa-
ła swój wielki jubileusz stulecia. Obchodom 
towarzyszyły słowa błogosławionego Jana 
Pawła II (…) jesteście przyszłością świata, 
narodu, Kościoła. Od was zależy jutrzejszy 
dzień. (…), które zostały umieszczone na 
tablicy pamiątkowej ufundowanej przez spo-
łeczność szkolną z okazji jubileuszu. Uro-
czystość rozpoczęto Mszą Święta w Kościele 
Parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego 
w Jaworznej. Przewodniczył jej i homilie 
wygłosił dziekan ks. Ryszard Stasik. Wraz 

z nim mszę koncelebrowali: ks. proboszcz  
J. Cieśla, księża Rodacy wraz z misjonarzem 
ks. K. Bukowcem z Madagaskaru oraz za-
przyjaźnieni księża z Kościoła św. Krzyża 
w Warszawie i Archidiecezji Częstochow-
skiej. Po nabożeństwie wszyscy zebrani  
w uroczystym przemarszu udali się do 
szkoły. Przed budynkiem szkoły nastąpiło 

uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
pamiątkowej. Odsłonięcia tablicy dokonali 
Pani dyrektor szkoły E. Pajor, Małopolski 
Kurator Oświaty, Wójt Gminy Laskowa, 
Przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Olek-
sy oraz przedstawiciel uczniów Sebastian 
Pławecki. Następnie został odegrany i od-
śpiewany przez Orkiestrę Parafialną z Ja-
worznej hymn szkoły. Oficjalne przywitanie 
przybyłych  na obchody nastąpiło w budyn-
ku szkoły. Wśród dostojnych gości znaleźli 
się: Małopolski Kurator Oświaty Aleksander 
Palczewski, Starosta Powiatu Limanow-

skiego Jan Puchała, Wójt Gminy Laskowa  
Stanisława Niebylska,  Sekretarz Gmi-
ny Jan Orzeł, Wizytator KO w Krakowie  
Teresa Szczurowska, Radny Województwa 
Małopolskiego Grzegorz Biedroń, Radni 
Powiatu Limanowskiego: Jolanta Grzego-
rzek, Władysława Anna Jamróz, Mieczy-
sław Uryga, Przewodnicząca Rady Gminy 
Laskowa Ewa Pajor oraz radni: Elżbieta 
Zabrzeńska, Wincenty Bukowiec, Grzegorz 
Piotr Grzegorzek, Roman Kogutowicz,  
Stanisław Szkarłat, sołtys wsi Tadeusz Olcha-
wa wraz z Radą Sołecką, Kierownik GOPS  
Halina Potoniec, Kierownik GZOS i P  
Bożena Chełmecka i pracownicy, Dyrektor  
GOKS i T  Zdzisław Pajor, Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limano- 
wej Halina Matras, księża Rodacy, siostra 
zakonna, dyrektorzy szkół gminy Laskowa, 

absolwenci szkoły, rodzice, emeryci – na-
uczyciele i pracownicy obsługi, byli nauczy-
ciele, sponsorzy i przyjaciele szkoły. Część 
artystyczną rozpoczął przewodniczący Sa-
morządu Uczniowskiego Bartosz Marcisz 
przybliżając wszystkim historię szkolnictwa 
i szkoły w Jaworznej. Kolejnymi punktami 
programu były wiersze o św. Antonim i M. 
Koperniku autorstwa uczniów naszej szkoły 
oraz inscenizacja związana z patronem szkoły  
w wykonaniu uczniów klas 4 – 6. Na zakoń-
czenie części artystycznej dostojnej jubilat-
ce odśpiewano tradycyjne sto lat, a ucznio-
wie obdarowali przybyłych gości słodkimi  
“jaworzańskimi piernikami i folderami przy-
gotowanymi specjalnie z okazji jubileuszu. 
Stulecie placówki było także okazją do po-
dziękowań, okolicznościowych przemówień. 
Padło wiele ciepłych słów, serdecznych ży-
czeń i gratulacji. Wszyscy obecni na uroczy-
stości zostali zaproszeni na poczęstunek oraz 
do obejrzenia przygotowanych na tę okazję 
wystaw prac artystycznych naszych uczniów, 
ekspozycję zdjęć, dokumentów z minionych 
lat, kronik szkolnych. Goście mogli tak-
że dokonać wpisu do księgi pamiątkowej.  
Obchody przebiegły w miłej i niezwykle  
serdecznej atmosferze. 
W imieniu nauczycieli,  pracowników, ro-
dziców i uczniów naszej szkoły dziękujemy 
wszystkim uczestnikom uroczystości jubile-
uszowej za przyjęcie naszego zaproszenia, 
szczere życzenia i pamięć o szkole. 

Ważniejsze wydarzenia i fakty z historii 
szkolnictwa w Jaworznej:
1911 rok – działająca w Jaworznej szkoła zi-
mowa zostaje przemianowana na Publiczną 
Szkołę Powszechną. Pierwszą nauczycielką 
etatową Ludwika Pawłowska. Nauka odby-
wa się w salach wynajętych u gospodarzy.
1914  rok – rozpoczęcie  budowy szkoły
1916 rok – nauka w nowej szkole z jedną 
salą lekcyjną
1922 rok – patronem szkoły zostaje obrany 
św. Antoni z Padwy
Od 1945 roku – po wyzwoleniu spod oku-
pacji hitlerowskiej wprowadzano systema-
tycznie wyższe klasy aż do pełnej szkoły 
podstawowej z klasami I-VII.
1953/1954 rok szkolny – rozbudowa budyn-
ku szkoły i uzyskanie czterech izb lekcyjnych
1968 rok – rozpoczęcie budowy nowej 

szkoły. Po oddaniu do użytku budynku 
szkoła otrzymała 10 pomieszczeń do nauki,  
1969 rok - zakończenie budowy
06.08.1969 rok Szkoła Podstawowa w Ja-
worznej otrzymuje imię Mikołaja Kopernika
1973 rok – odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
patrona szkoły M. Kopernika
1977 rok – wręczenie szkole sztandaru
1977-1990 – w budynku szkoły działa Pań-
stwowe Przedszkole
1995 rok – odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
duchowego patrona szkoły św. Antoniego  
z Padwy
2003 rok – szkoła otrzymuje Certyfikat Ma-
łopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
2003-2006 – gruntowny remont budynku
2011 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej  
z okazji 100 – lecia szkoły.

Dyrektor SP Jaworzna
    mgr Elżbieta Pajor
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VII Młodzieżowy Rajd Turystyczny 
Szlakami Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy
Naród tworzą  ludzie świadomi wspólnych wartości,
którym służyły pokolenia ich poprzedników .

prof. Józef Chałasiński 

          W hołdzie nauczycielom tajnych kompletów z czasów  
II wojny światowej odbył się VII Młodzieżowy Rajd Turystycz-
ny Szlakami Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy organizowa-
ny przez Zespół Szkół Im św. Kingi w Ujanowicach.  Młodzież 
gimnazjalna 
(9 drużyn) z terenu gmin Laskowa, Limanowa, Łososina Dolna 
wyruszyła na szlaki rajdu, by swoją postawą przypomnieć o od-
wadze i trudzie  nauczycieli w latach okupacji, popularyzować 
wiedzę o tajnym nauczaniu w czasach terroru, budować  szerszą 
świadomość społeczeństwa o roli nauczania i znaczeniu nauczy-
ciela w społeczeństwie zagrożonym utratą tożsamości. 
 Uczniowie w pierwszym dniu rajdu  wraz z opiekunami 
przemierzali szlaki, jakie pokonywali uczniowie czasów wojny, by 
mimo zakazu okupanta pobierać naukę. Współczesna młodzież 
skrupulatnie zbiera relacje i wspomnienia, nazwiska nauczycieli, 
którzy ryzykując wolność, a nawet życie, kształcili chętne  wiedzy 
dzieci. To oni właśnie, mając obecnie po 80 lat, są dziś  świad-
kami.  To ostatnia chwila, aby zebrać wspomnienia, dokumenty 
jeszcze żyjących świadków tamtych wydarzeń, wydobyć z mroku 
pamiątki i przypomnieć nazwiska odważnych  ludzi. Nie walczyli 
z bronią w ręku. Robili to samo, co w czasie pokoju. Choć jednak 
za te normalne rzeczy w nienormalnych czasach groziła śmierć, 
Oni nadal uczyli. Jako samotni i bez środków do życia, bez pensji, 
utrzymywali się  z darów, jakie ofiarowali rodzice  uczniów.  Była 
to czasem bańka mleka, ziemniaki, kilka cebul lub buraków. Ta-
kie historie opowiadają dziś dawni uczniowie. Służba, to najlepsze 
określenie ich nauczycielskiej powinności. Takie pojmowanie pra-

cy nauczycielskiej nikogo z nas współczesnych  nie dziwi i wynika 
z głębokiej tradycji.
 Po przejściu w majowym upale wybranego szlaku uczest-
nicy rajdu i zaproszeni goście wzięli udział w mszy św. w ujano-
wickim kościele za dusze zmarłych nauczycieli tajnego nauczania  
i żołnierzy AK, a potem w okolicznościowej  wieczornicy 
przygotowanej przez młodzież gimnazjalną pod kierunkiem  
mgr G. Dziedzic i mgr K. Stach. W swoistą atmosferę tamtych 
lat grozy wojennej i tajnego nauczania przenieśli uczniowie gości  
wystawieniem w stylizacji gwarowej Dni oczekiwania pod kierun-
kiem mgr W. Waligóra, jedynej  sztuki Władysława Dunarowskie-
go (Dudka),  rodzimego pisarza i nauczyciela tajnych kompletów. 
Potem grupy rajdowe prezentowały swój  udział w konkursach: 
pracy o tajnym nauczaniu, wiedzy o tajnym nauczaniu, piosen-
ki turystycznej i wyposażenia apteczki. Ostatnim wydarzeniem 
pierwszego dnia rajdu była dyskoteka dla młodzieży.
 Gospodarz uroczystości, Pani dyrektor mgr Boże-
na Szpiech podziękowała przybyłym na uroczystość gościom: 
uczniom tajnych kompletów, władzom samorządowym gminy La-
skowa, a także nauczycielom emerytom z terenu Limanowej, któ-
rzy niezawodnie zaszczycają naszą uroczystość swoją obecnością.
 W drugim dniu młodzież rajdowa odwiedziła groby 
zmarłych nauczycieli i żołnierzy AK na cmentarzu, oddała im 
hołd i zapaliła znicze.
 Na zakończenie rajdu dyrektor GOKiS,  Zdzisław Pajor 
ogłosił młodzieży rajdowej i ich opiekunom wyniki konkursów, 
a pani Wójt Gminy, Stanisława Niebylska, w obecności Pani dy-
rektor Zespołu Szkół w Ujanowicach, Bożeny Szpiech, wręczyła 
ufundowane puchary i nagrody: 

Miejsce Drużyna Szkoła Opiekun

I Urwisy Ujanowice mgr T. Sobol

II Przyjaźń Laskowa
mgr K. Adamczyk

mgr Marta Woźniak

II Niezłe ziółka Ujanowice mgr Mariusz Przystał

III Kilo wiejskiej Łososina Dolna mgr Łukasz Wrona

III Wędrowcy do świtu Ujanowice mgr Agnieszka Lasyk

III Kropka Ujanowice mgr Tadeusz Szabla

IV Łap chwilę Limanowa mgr Jolanta Szumilas

IV The best Limanowa mgr Janusz Matras

IV Absolwenci Ujanowice Radosław Zelek

Polska Biega
XXI Bieg Samorządowy 
W ramach akcji Polska Biega na krakowskich Błoniach 
Urząd Miasta Krakowa w maju zorganizował XXI Bieg 
Samorządowy na dystansie 2km, w którym Wincen-
ty Bukowiec – długodystansowiec  AKS-u Ujanowice 
i radny Gminy Laskowa zdobył  I  miejsce w kategorii 
60-latków.

mgr Weronika Waligóra
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PARAFIADA 2011
Co roku 1 czerwca w Zespole Szkół  
im. Janusza Korczaka w Laskowej jest or-
ganizowana Parafiada Regionalna. Impreza 
odbywa się w ramach autorskiego programu 
stworzonego w 1989 r. przez Zakon Pijarów 
na bazie starożytnej greckiej triady stadion 
- teatr - świątynia. Program ten zakłada ca-
łoroczny, wielostopniowy system współza-
wodnictwa i ma na celu przede wszystkim 
popularyzację oraz upowszechnianie ak-
tywności młodzieży zmierzającej do pełne-
go i harmonijnego rozwoju jej osobowości. 
Głównym organizatorem i koordynatorem 
przebiegu Parafiady w Laskowej jest Pan 
Tomasz Zawada.

      Tegoroczne spotkanie miało bardziej 
uroczysty charakter niż zazwyczaj, bowiem 
był to dzień, kiedy wspominaliśmy naszego 
rodaka, a jednocześnie współtwórcę Para-
fiady, Ojca Józefa Jońca. Z tej okazji swoją 
obecnością zaszczycili nas wspaniali go-
ście, m.in. Prowincjał Zakonu Ojców Pija-
rów Ojciec Józef Matras, Ksiądz Proboszcz 
Andrzej Wanat, Ksiądz Katecheta Łukasz 
Opolski, Wójt Gminy Laskowa Pani Stani-
sława Niebylska, Wizytator Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty Pani Teresa Szczurow-
ska, Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa 
Pani Ewa Pajor, Kierownik GZOSiP w La-
skowej Pani Bożena Chełmecka, Dyrektor 
GOKSiT w Laskowej Pan Zdzisław Pajor, 
Sekretarz Urzędu Gminy Pan Jan Orzeł, 
Radni Rady Gminy Laskowa, rodzeństwo 
Ojca Józefa Jońca: Pani Maria Siara i Pani 
Dorota Szczurek oraz Pan Stanisław Joniec, 
Przedstawicielka Stowarzyszenia Parafiado-
wego z Warszawy Pani Maria Kujel, a także 
jego szkolni koledzy - Pan Ryszard Ficoń, 
Pan Roman Dudek, Pan Tadeusz Zelek, Pan 
Stanisław Domiter oraz Dyrektorzy szkół  
z terenu Gminy Laskowa. 
      Uroczystość rozpoczęła się tradycyj-
nie od Mszy Świętej, którą koncelebrowali 
Ksiądz Proboszcz Andrzej Wanat, Ojciec 
Józef Matras oraz Ksiądz Łukasz Opolski. 
Po nabożeństwie wszyscy zaproszeni go-
ście udali się na plac przed szkołą, gdzie 
odbyła się część oficjalna spotkania, która 
rozpoczęła się krótkim montażem słow-
no – muzycznym w wykonaniu młodzieży. 
Następnie Pani Dyrektor Maria Woźniak 
powitała zebranych gości i odwołując się 

do biografii Ojca Józefa Jońca, podkreśliła 
jego inspirującą rolę w kształtowaniu wła-
ściwych postaw młodzieży. Z kolei Pani 
Wójt Stanisława Niebylska w swoim wy-
stąpieniu ze wzruszeniem mówiła o osobi-
stych spotkaniach z Ojcem Józefem Jońcem. 
Przypomniała zebranym, że był to człowiek 
wyjątkowo skromny, wrażliwy na potrzeby 
innych ludzi, gorąco zaangażowany w pracę 
z młodzieżą, bo wierzył w potencjał, który 
tkwi w młodym człowieku. 

       Głównym punktem uroczystości było 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej Ojca  
Józefa Jońca oraz  posadzenie symbolicz-
nego dębu. Warto pamiętać, że właśnie ten 
rodak był pomysłodawcą i organizatorem 
akcji sadzenia w Polsce Katyńskich Dębów 
Pamięci w ramach programu ”Katyń… oca-
lić od zapomnienia”. Celem tego projektu 
jest  jest posadzenie 21.857 Dębów Pamię-
ci. Każdy z nich ma upamiętniać konkret-
ną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze 
lub Charkowie. W programie uczestniczą 
głównie szkoły, ośrodki wychowawcze, 
drużyny harcerskie, ale także urzędy gmin, 
starostwa powiatowe oraz inne instytucje  
i organizacje. 

       Po części oficjalnej rozpoczęły się roz-
grywki sportowe, w których udział wzięli 
reprezentanci wszystkich szkół z terenu 
Gminy Laskowa. Młodzi sportowcy rywali-
zowali ze sobą w dwóch kategoriach: szkoły 
podstawowe i gimnazja. Próbowali swoich 
sił w kilkunastu konkurencjach. Zgodnie  
z tradycją współzawodnictwo między dru-
żynami przebiegało w duchu sportowej ry-
walizacji i było czasem wyśmienitej zabawy 
dla dzieci i młodzieży. 
Wyniki rozgrywek sportowych:
SZKOŁA PODSTAWOWA:
- piłka nożna chłopców 
I miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej  
w Ujanowicach
II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Laskowej

III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Jaworznej
- mini siatkówka dziewcząt 
I miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej  
w Krosnej
II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Laskowej
III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Ujanowicach
- mini siatkówka chłopców 
I miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej  
w Krosnej
II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Laskowej
III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Ujanowicach
- tenis stołowy dziewcząt
I miejsce Paulina Zelek (Jaworzna)
II miejsce Maria Surdziel (Jaworzna)
III miejsce Agnieszka Krzyżak (Żmiąca)
- tenis stołowy chłopców
I miejsce Maciej Krzyżak (Żmiąca)
II miejsce Wojciech Czech (Kamionka 
Mała)
III miejsce Wojciech Salabura (Żmiąca)
- ringo dziewcząt
I miejsce Edyta Janas (Jaworzna)
II miejsce Renata Matras (Laskowa)
 III miejsce Magdalena Waligóra (Sechna)
- ringo chłopców 
I miejsce Szymon Grzegorzek (Kamionka 
Mała)
II miejsce Karol Szkarłat (Jaworzna)
III miejsce Jakub Pławecki (Żmiąca)
- biegi przełajowe dziewcząt
 I miejsce Iwona Zelek (Laskowa)
 II miejsce Agnieszka Tokarz (Żmiąca)
III miejsce Klaudia Śmiałek (Ujanowice)
biegi przełajowe chłopców 
I miejsce Michał Kiławiec (Ujanowice)
II miejsce Szymon Klimek (Sechna)
III miejsce Michał Bukowiec (Żmiąca)
GIMNAZJUM:
- piłka nożna chłopców 
I miejsce drużyna z Gimnazjum w Ujano-
wicach
II miejsce drużyna z Gimnazjum w Lasko-
wej
- koszykówka dziewcząt 
I miejsce drużyna z Gimnazjum w Ujano-
wicach
II miejsce drużyna z Gimnazjum w Laskowej
- siatkówka dziewcząt 
I miejsce drużyna z Gimnazjum w Lasko-
wej
II miejsce drużyna z Gimnazjum w Ujano-
wicach
- siatkówka chłopców 
I miejsce drużyna z Gimnazjum w Lasko-
wej
II miejsce drużyna z Gimnazjum w Ujano-
wicach
- tenis stołowy dziewcząt 
I miejsce Magdalena Marcisz (Laskowa)
II miejsce Aleksandra Olchawa ( Laskowa)
III miejsce Jadwiga Chełmecka (Ujanowice)
- tenis stołowy chłopców 
I miejsce Paweł Stach (Ujanowice)
II miejsce Jacek Lis (Laskowa)
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Monika Czyżycka jest uczennicą klasy szóstej Szkoły Podsta-
wowej im. Świętego Józefa w Krosnej. Interesuje się głównie 
naukami ścisłymi, w tym matematyką. Będąc w trzeciej kla-
sie szkoły podstawowej otrzymała wyróżnienie w Między-
narodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, natomiast 
rok później została laureatką tego konkursu, za co w nagrodę 
pojechała do Legolandu i Parku Safari w Danii. Uczęszcza-
jąc do klasy piątej zakwalifikowała się do projektu „Diament”.  
W marcu bieżącego roku została laureatką Małopolskiego 
Konkursu Matematycznego. W 2010 i 2011 roku zajęła I miej-
sce w Gminnym Konkursie Matematycznym. Do wszystkich 
konkursów matematycznych była przygotowywana przez Pa-
nią mgr Barbarę Joniec. W listopadzie 2010 roku zajęła I miej-
sce w konkursie „Wczoraj i dziś Gminy Laskowa”. Brała udział  
w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas drugich i trze-
cich, zajmując I miejsce (2007 r.) i II miejsce (2008 r.). Przez 
pięć kolejnych lat zdobywała nagrody w Gminnym Konkursie 
na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” (I miejsce - 
2006 r., 2007 r., 2009 r.; nagroda specjalna - 2008 r., 2010 r.).  
W wolnych chwilach gra na keyboardzie.

W dniu 05 czerwca br. o godz. 14.00 mia-
ła miejsce uroczystość poświęcenia sa-
mochodu Pożarniczego w OSP Laskowa. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
w Kościele Parafialnym w Laskowej- odpra-
wiona przez Proboszcza Parafii Laskowa ks. 
Andrzeja Wanata. Następnie bezpośrednio 
po Mszy Św. nastąpił przemarsz pododdzia-
łów wszystkich zaproszonych gości na plac 
przed remizą OSP w Laskowej gdzie nastą-
piło poświęcenie samochodu pożarniczego 
przez ks. Andrzeja Wanata, oraz przekaza-
nie kluczyków prezesowi OSP Wojciechowi 
Ficoń przez Wójta Gminy Laskowa – Stani-
sławę Niebylską. W dalszej części strażacy 
otrzymali odznaczenia i wyróżnienia w uzna-
niu zasług dla ochrony przeciwpożarowej. 
W uroczystości udział wzięli: 
- Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej 
PSP w Krakowie mł. bryg. mgr Zbigniew 
Krzemień

- Komendant Powiatowy PSP w Limanowej 
bryg. mgr inż. Grzegorz Janczy
- V-ce Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Limanowej dh Kazimierz Dziadoń
- V-ce Starosta Powiatu Limanowskiego 
Franciszek Dziedzina
- Wójt Gminy Laskowa- Stanisława Niebyl-
ska
- Przewodnicząca Rady Gminy w Laskowej 
– Ewa Pajor
- Radni Gminy Laskowa
- Sekretarz Gminy Laskowa – Jan Orzeł

- Ks. Andrzej Wanat
- Ks. Łukasz Opolski
- jednostki OSP: Strzeszyce, Ujanowice,  
Kamionka Mała, Rozdziele, Tymbark,  
Kamienica, Męcina
- sponsorzy wspierający działalność jed-
nostki OSP Laskowa. 
Uroczystość uświetniała Parafialna Orkie-
stra Dęta z Laskowej pod przewodnictwem 
Pana Romana Kogutowicza.

Wojciech Ficoń
Prezes OSP w Laskowej

III miejsce Zbigniew Salabura (Ujanowice)
- biegi przełajowe dziewcząt
I miejsce Edyta Gołąb (Ujanowice)
II miejsce Natalia Janas (Laskowa)
III miejsce Justyna Sławęta (Laskowa)

- biegi chłopców 
 I miejsce Mateusz  
Klimek (Ujanowice)
II miejsce Patryk  
Pławecki (Ujanowice)
III miejsce Marian  
Mordarski (Laskowa)
- piłka siatkowa plażo-
wa dziewcząt
I miejsce Dominika  
Knurowska, Ewelina  
Pajor (Laskowa)
II miejsce Paulina Stach, 
Paulina Dudek (Laskowa)
III miejsce Barbara  
Kiławiec, Lucyna  
Marcisz (Ujanowice)

- piłka plażowa chłopców 
I miejsce Adrian Matras, Krystian Sławęta 
(Laskowa)
II miejsce Rafał Kiławiec, Jakub Orzeł 
(Ujanowice)

III miejsce Marek Jędrzejek, Adam Zelek 
(Laskowa)
      W  czasie Parafiady odbył się również 
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Organi-
zatorką konkursu jest Pani Ewa Kruczek. 
Konkurs odbył  się w dwóch kategoriach: 
szkoły podstawowe i gimnazja. Wyniki 
konkursu:
SZKOŁA PODSTAWOWA:
I miejsce Zelek Justyna (Laskowa)
II miejsce Artur Orzeł (Laskowa)
III miejsce Anna Tokarz (Jaworzna)
GIMNAZJUM:
I miejsce Małgorzata Postrożny (Laskowa)
II miejsce Barbara Frączek (Laskowa)
III miejsce Magdalena Oleksy (Ujanowice)
      Wszystkim uczestnikom bardzo ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych  
sukcesów!

Katarzyna Lisek

Poświęcenie
samochodu pożarniczego

Monika Czyżycka - utalentowana uczennica.  
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie no-
welizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. ze-
społy interdyscyplinarne.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjali-
stów podejmująca się współpracy celem wdro-
żenie systemu przepływu informacji oraz reago-
wania na zdiagnozowane problemy społeczne, 
w tym w szczególności przejawy bezradności  
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, 
przemocy domowej, zaniedbywania obowiąz-
ków rodzicielskich, a także zintegrowanie 
działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc 
dziecku i rodzinie. W kwietniu 2011 r.  Instytu-
cje, które  zaangażowane są w opiekę nad dziec-
kiem i rodziną  oraz którym  bliski jest problem 
przemocy w rodzinie podpisały porozumienia  
o współpracy w ramach prac Zespołu Interdy-
scyplinarnego z Wójtem Gminy Laskowa.
Zespół Interdyscyplinarny liczy 11 osób- 
reprezentują oni następujące instytucje: 
Komenda Powiatowa Policji w Limanowej,  
Zespół Kuratorów Zawodowych w Limanowej
Zespół Szkół w Laskowej, Zespół Szkół w Uja-
nowicach, Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-

nej w Laskowej, Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Ujanowicach, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Laskowej, Gminna Ko-
misja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Zespół Interdyscyplinarny współpra-
cować również będzie z Proboszczami Parafii 
znajdujących się na terenie Gminy Laskowa. 

Utworzony został:

PUNKT KONSULTACYJNY 
INFORMACJI, WSPARCIA  I  POMOCY 

DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH  
PRZEMOCĄ W RODZINIE.

Można tam skorzystać z indywidualnych roz-
mów z psychologiem, prawnikiem,  pracow-
nikiem socjalnym oraz dzielnicowym. Każda 
rozmowa jest anonimowa, bezpłatna, zapew-
niamy bezstronności i chęć pomocy w rozwią-
zaniu problemów.
Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy 
Laskowa – piętro II, pokój 21.

DYŻURY:
PSYCHOLOG: I i III poniedziałek miesiąca  
w godz. 15.30-17.30
PRAWNIK: czwartek w godz. 14.00-15.00

PRACOWNIK SOCJALNY: 
środa w godz. 800-1000 
piątek w godz. 13.00-15.00
DZIELNICOWY: 
poniedziałek w godz. 10.00-11.00 (budynek 
Urzędu Gminy - Punkt Przyjęć Dzielnicowego 
- parter).

Telefon do Zespołu Interdyscyplinarnego
0 609 892 088

Więcej informacji dotyczących działalności 
Punktu jak również problematyki przemocy  
w rodzinie można uzyskać w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Laskowej.

OŚRODEK CZYNNY   
7.30 - 15.30,  tel.  18 33 33 025

PAMIETAJ!!!
NIC NIE USPRAWIEDLIWIA 

PRZEMOCY !!!
PRAWO CHRONI CIEBIE I TWOJE 

DZIECI PRZED PRZEMOCĄ 
NIE JESTEŚ SAM

Dorota Stanisławczyk
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

GABINET WETERYNARYJNY
PET-VET 

lek. wet. Patryk Musiał
Laskowa 149

tel. 505 45 10 80
kom.  505 179  125

- profilaktyka i leczenie zwierząt gospodarskich i domowych
- szczepienia ochronne
- zabiegi chirurgiczne
- sprzedaż witamin, premiksów i pasz
- akcesoria dla zwierząt

    ZAPRASZAMY:
pn.-pt. 8.oo-16.oo
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