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Budowa chodnika wzd³u¿ drogi 
powiatowej M³ynne-Ujanowice - 

ci¹g dalszy!

Rada Gminy Laskowa w dniu 11 
sierpnia 2005 roku podjê³a uchwa³ê 
w sprawie dofinansowania kontynu-
acji zadania pn.: „Budowa chodnika 
w miejscowoœci Laskowa” wzd³u¿ 
drogi powiatowej M³ynne-Ujano-
wice.

Wartoœæ (brutto) robót wykona-
nych w 2005 roku wynosi: 99 396,60 
z³ Gmina Laskowa dofinansowa³a 
zadanie w kwocie 50 000,00 z³ 

Asortyment wykonanych robót:
- kanalizacja deszczowa: 12 mb
- krawê¿nik: 298 mb
- podbudowa chodnika: 218 mb
- chodnik z kostki brukowej wraz
  z obrze¿em: 80 mb

W naszym przedszkolu odby³o siê 

spotkanie z twórc¹ ludowym - Pani¹ 

Wand¹ Majersk¹ .  W spotkan iu  

uczestniczy³y dzieci wraz z rodzicami. 

Maluchy pozna³y legendê o Laskowej, 

gwarê i stroje regionalne oraz zasady 

wykonywania ró¿norodnych kwiatów 

z bibu³y, którymi nasze babcie i prababcie ozdabia³y przydro¿ne 

kapliczki, obrazy i domy. 

Zajêcia przybli¿aj¹ce tradycje i piêkno naszego regionu 

zorganizowa³a opiekunka grupy. 

Dzieci 
bli¿ej regionu

Mariola Zapiór

Nauczycielka kl. „O”

Oddzia³ Przedszkolny

w Laskowej Górnej

„ Jubileusz, rocznice mkn¹ go³êbim  lotem 
Kronika siê szykuje, wiedza œrodowisku
dla turystów rozrywka, tu nikt nie chce zysku.
Pozostan¹ znów po nas piêkne góry, lasy,
dobra, ma³a ojczyzna zawsze pe³na krasy.
I ludzie dobrzy, trudy swego ¿ycia znaj¹,
nie poddaj¹ siê biedzie i nie narzekaj¹.”
                              /T. Grzegorzek, „Polowanie z przygodami”/

Do statutowych obowi¹zków Polskiego Zwi¹zku £owieckiego 
w tym równie¿ kó³ ³owieckich i szeregowych myœliwych nale¿y 
miêdzy innymi pielêgnowanie historycznych wartoœci kultury 
materialnej i duchowej ³owiectwa. Dlatego te¿ dzieñ patrona 
myœliwych i leœników 3 listopada  jest rok rocznie obchodzony 
bardzo uroczyœcie Dzieñ œw. Huberta zwany inaczej huberto-
winami jest œwiêtem zaczynaj¹cym siê zazwyczaj msz¹ œw., 
polowaniem i biesiad¹ myœliwsk¹. Na dzieñ ten przypad³a rocznica  
30-  lecia dzia³alnoœci ko³a ³owieckiego „Sza³as” w Ujanowicach. kolegów oraz za znaczenie w naszym kole „Sza³as” bardzo dobrej 
Dlatego te¿ koledzy myœliwi z tego¿ ko³a zaprosili na huberowiny atmosfery kole¿eñskoœci: pielêgnacji obyczajów i jêzyka ³owiec-
przedstawicieli w³adz powiatowych i kolegów myœliwych z za- kiego, wrêczanie z³omów, uk³adanie pokotów. Dziêki wzorowej 
przyjaŸnionych kó³ ³owieckich wraz z ma³¿onkami. Msze œw. dyscyplinie i pomocy œw. Huberta nie zanotowaliœmy w historii 
w intencji zmar³ych kolegów myœliwych jak i ¿yj¹cych odprawi³ ko³a ¿adnych wypadków w czasie polowañ staramy siê byæ 
ks. F. Kwilas w koœciele parafialnym w Krosnej. Msza œw. mia³a widoczni w œrodowisku lokalnym. Wspó³pracujemy z m³odzie¿¹ 
niezwykle uroczysty charakter odznacza³a siê wysoce etyczno - czego przyk³adem jest ko³o „ Sympatyków £owiectwa” w szkole 
myœliwskim ceremonia³em, co podkreœlono udzia³em sztandarów podstawowej w Krosnej. 
kó³ ³owieckich (ko³o „Ryœ” ¯egocina, ko³o „Sza³as” Ujanowice). Ko³o nasze gospodaruje na obwodzie ³owieckim o powierz-
Du¿y wk³ad w uroczystoœci wnieœli nastrojow¹ muzyk¹ myœliwsk¹ chni 3589 h, z których 43,4% to grunty leœne. Ko³o „Sza³as” liczy 
dwa sygnaliœci myœliwscy Janusz i Tadeusz Uryga. Elementem 24 cz³onków w tym 3 niemacierzystych oraz 3 kandydatów. 
oprawy uroczystoœci jubileuszu by³y stroje galowe myœliwskie Obecnie ko³em kieruje zarz¹d: 
wszystkich kolegów myœliwych. Po zakoñczonej mszy œw. wszys- Przewodnicz¹cy: Józef Kêder, £owczy: Józef Orze³, 
cy zostali zaproszeni na wspóln¹ uroczystoœæ myœliwsk¹, która Z-ca ³owczego: Janusz Uryga, II Z-ca ³owczego: Zygmunt Matras, 
mia³a miejsce w Szkole Podstawowej w Krosnej. Przed przyst¹pie- Sekretarz: Stanis³aw Uryga, Skarbik: Czes³aw Garbacz
niem do biesiady myœliwskiej d³ugoletni prezes ko³a Józef Kêder Gospodarz ³owiska: Marian Ho³yst, Stra¿nik ³owiecki: Micha³ 
powita³ goœci przedstawiaj¹c rys historyczny ko³a twierdzeniem Zelek, Komisjê rewizyjn¹ tworz¹: Antoni Cogiel, Piotr 
„znaczna czêœæ spo³eczeñstwa odnosi siê do myœliwych z pewn¹ Zabrzeñski, Stanis³aw P³awecki.
rezerw¹ i niechêci¹ w wielu œrodowiskach funkcjonuje negatywny Wszystko co ³¹czy œrodowisko myœliwych w uprawianiu 
stereotyp negatywnego myœliwego strzelca. W rzeczywistoœci jest ³owieckich pasji podnosi walory polskiego ³owiectwa jest spójni¹ 
zupe³nie inaczej, dba³oœæ o stan zwierz¹t ³ownych jest naszym wiêzi miêdzyludzkich i dostarcza niezapomnianych prze¿yæ. 
podstawowym zadaniem i jednoczeœnie g³ównym miernikiem 
naszej dzia³alnoœci. Staramy siê rozumieæ ³owiectwo jako nie tylko „W krainê wiecznych ³owów” odeszli œp.:
polowanie, lecz przede wszystkim g³ównymi zadaniami myœli- Ficoñ Augustyn, Grzegorzek Aleksander, Marcisz Antoni, Pawluœ 
wych jest: hodowla, ochrona i etyka ³owiecka.” Tadeusz, P³awecki Józef, Œliwa Jan, Œliwa Józef, Stach Marian, 

Hodowla - to g³ównie zakup zwierzyny ³ownej celem zwiêk- Waksmundzki Marian, Grzegorzek Marian
szenia populacji i poprawy garnituru genetycznego. Zakupione 
zosta³y zaj¹ce i ba¿anty dziêki czemu mo¿emy jeszcze podziwiaæ 
w naszym rewirze piêknie ubarwionego ba¿anta czy zaj¹ca szara- „ Polowce honornie sezon zaczynali:
ka. Ka¿dy cz³onek ko³a „Sza³as” jest odpowiedzialny za dokar- Msz¹ Œwiêt¹ i pokaŸn¹ sk³adk¹ uchwalali,
mianie zwierz¹t w trudnym okresie zimowym. szczêœcia wszem - wobec ¿ycz¹c - sprawa oczywista:

Ochrona to drugi z obowi¹zków ci¹¿¹cych na kolegach „Darz bór” i proboszczowi. A na zdrowie ~ czysta
myœliwych. Koledzy myœliwi czêstokroæ penetruj¹ zagajniki i pro- „hubertówka”! No przecie¿ - znaczy siê…raz w roku.
wadz¹ kontrolê w celu zwalczania k³usownictwa oraz likwidacji Polowanie ruszy³o, nowa akcja w toku
szkodników, które przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia populacji w ka¿d¹ sobotê. Pod wieczór opowiadania:
zwierzyny ³ownej. jak sz³o? Kto bohaterem dziœ by³ polowania?

Etyka jest jednym z najwa¿niejszych dzia³añ ³owieckich, które Czêsto coœ niezwyk³ego, nie do uwierzenia - 
mo¿emy zauwa¿yæ podczas œlubowañ nowo wstêpuj¹cych  jak „Rejent z Asesorem” mieli do streszczenia.

A trzeba by wymieniaæ to, co najciekawsze:
przygody najprawdziwsze, przy tym œmieszne zawsze.
Oj! By³oby co zebraæ do myœliwskiej ksiêgi!
- Pod Pa³aszem krainy niepoznanej wstêgi…”
/T. Grzegorzek „Polowanie z przygodami”/

Z myœliwskim pozdrowieniem 
DARZ BÓR 

KOLEGA MYŒLIWY CZES£AW GARBACZ

30 ROCZNICA ISTNIENIA KOLA LOWIECKIEGO „SZALAS”
W UJANOWICACH

Zagospodarowanie centrum wsi Laskowa i obiekt 
„Pawilonu handlowego” zlokalizowany bêdzie w Lasko-
wej na dz. ew. nr 798/2 i 797 z zapewnionym dojœciem 
i dojazdem od drogi powiatowej, przy³¹czem wody, 
kanalizacji oraz przy³¹czem energetycznym. 

W miejscowoœci Laskowa brak jest placu zabaw dla 
dzieci oraz miejsc s³u¿¹cych do wypoczynku na œwie¿ym 
powietrzu. Realizacja pro-
jektu polegaæ bêdzie na 
za³o¿eniu w kierunku ist-
niej¹cego dworu parku 
z niskiej zieleni tj. krzewy 
liœciaste ok. 250 szt. 
i iglaste ok. 250 szt. Park 
ten bêdzie znajdowa³ siê 
obok ju¿ istniej¹cej zieleni 
wysokiej liœciastej i iglas-
tej. Ponadto planuje siê 
wykonanie ma³ego placu 
zabaw dla dzieci i œcie¿ek (deptaków), miêdzy którymi 
bêd¹ trawniki o ³¹cznej pow. 23 ar. W centrum parku na 
skrzy¿owaniu œcie¿ek wybudowana bêdzie fontanna 
z otok¹ murow¹ i opask¹ chodnikow¹. Dodatkowo 
w zatokach rozmieszczone zostan¹ ³awki parkowe ok. 
30 szt. i kosze na œmieci ok. 15 szt. Ponadto projektuje 
siê miejsca postojowe i manewrowe dla samochodów 
osobowych. Teren projektowanego parku bêdzie oœ-
wietlony lampami parkowymi. 

Budynek „Pawilonu handlowego” w przyziemiu 
podzielony bêdzie na szeœæ lokali handlowo-us³ugowych 
w ka¿dym lokalu zaprojektowano zaplecze sanitarne. 
Planuje siê równie¿ budowê szalet umieszczonych pod 
tarasem przy projektowanym obiekcie. Przez budynek 
miêdzy lokalem nr 5 i nr 6 zaprojektowano przejazd do 
dzia³ek s¹siednich znajduj¹cych siê za budynkiem i dla 

Projekt zagospodarowania 

centrum wsi Laskowa
ewentualnej dostawy towarów dla poszczególnych 
lokali. 
Dane ogólne obiektu:

2-  powierzchnia zabudowy - 737 m
2-  powierzchnia ca³kowita - 763 m
2-  powierzchnia u¿ytkowa - 434 m

2-  kubatura - 3892 m  
Gmina bêdzie ponosiæ 
koszty zwi¹zane z utrzy-
maniem i eksploatacj¹ 
inwestycji, a tak¿e zarz¹-
dzaniem w latach nastêp-
nych po zakoñczeniu 
inwestycji. 
Celem realizacji projektu 
jest wyrównanie szans 
spo³ecznoœci lokalnej 
w dostêpie do podstawo-

wej formy wypoczynku oraz poprawa jakoœci 
infrastruktury spo³ecznej w kon-tekœcie zwalczania 
dysproporcji pomiêdzy obszarami wiejskimi i miejskimi. 
Realizacja projektu przyczyni siê do:
- utworzenie miejsca do spacerów, spokojnego 

wypoczynku
- poprawy atrakcyjnoœci i jakoœci ¿ycia mieszkañców, 

szczególnie dzieci i m³odzie¿y
- wzrost us³ug
- podniesienie atrakcyjnoœci inwestycyjnej przez 

zastosowanie kompleksowych rozwi¹zañ
- wzrostu zadowolenia spo³ecznego i sprostanie 

oczekiwaniom spo³ecznym
Po zakoñczeniu realizacji projektu mieszkañcy regionu 
jak i turyœci bêd¹ mogli korzystaæ z terenu, gwarantuj¹-
cego spokojny, s³u¿¹cy zdrowiu wypoczynek. 
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i dojazdem od drogi powiatowej, przy³¹czem wody, 
kanalizacji oraz przy³¹czem energetycznym. 

W miejscowoœci Laskowa brak jest placu zabaw dla 
dzieci oraz miejsc s³u¿¹cych do wypoczynku na œwie¿ym 
powietrzu. Realizacja pro-
jektu polegaæ bêdzie na 
za³o¿eniu w kierunku ist-
niej¹cego dworu parku 
z niskiej zieleni tj. krzewy 
liœciaste ok. 250 szt. 
i iglaste ok. 250 szt. Park 
ten bêdzie znajdowa³ siê 
obok ju¿ istniej¹cej zieleni 
wysokiej liœciastej i iglas-
tej. Ponadto planuje siê 
wykonanie ma³ego placu 
zabaw dla dzieci i œcie¿ek (deptaków), miêdzy którymi 
bêd¹ trawniki o ³¹cznej pow. 23 ar. W centrum parku na 
skrzy¿owaniu œcie¿ek wybudowana bêdzie fontanna 
z otok¹ murow¹ i opask¹ chodnikow¹. Dodatkowo 
w zatokach rozmieszczone zostan¹ ³awki parkowe ok. 
30 szt. i kosze na œmieci ok. 15 szt. Ponadto projektuje 
siê miejsca postojowe i manewrowe dla samochodów 
osobowych. Teren projektowanego parku bêdzie oœ-
wietlony lampami parkowymi. 

Budynek „Pawilonu handlowego” w przyziemiu 
podzielony bêdzie na szeœæ lokali handlowo-us³ugowych 
w ka¿dym lokalu zaprojektowano zaplecze sanitarne. 
Planuje siê równie¿ budowê szalet umieszczonych pod 
tarasem przy projektowanym obiekcie. Przez budynek 
miêdzy lokalem nr 5 i nr 6 zaprojektowano przejazd do 
dzia³ek s¹siednich znajduj¹cych siê za budynkiem i dla 

Projekt zagospodarowania 

centrum wsi Laskowa
ewentualnej dostawy towarów dla poszczególnych 
lokali. 
Dane ogólne obiektu:

2-  powierzchnia zabudowy - 737 m
2-  powierzchnia ca³kowita - 763 m
2-  powierzchnia u¿ytkowa - 434 m

2-  kubatura - 3892 m  
Gmina bêdzie ponosiæ 
koszty zwi¹zane z utrzy-
maniem i eksploatacj¹ 
inwestycji, a tak¿e zarz¹-
dzaniem w latach nastêp-
nych po zakoñczeniu 
inwestycji. 
Celem realizacji projektu 
jest wyrównanie szans 
spo³ecznoœci lokalnej 
w dostêpie do podstawo-

wej formy wypoczynku oraz poprawa jakoœci 
infrastruktury spo³ecznej w kon-tekœcie zwalczania 
dysproporcji pomiêdzy obszarami wiejskimi i miejskimi. 
Realizacja projektu przyczyni siê do:
- utworzenie miejsca do spacerów, spokojnego 

wypoczynku
- poprawy atrakcyjnoœci i jakoœci ¿ycia mieszkañców, 

szczególnie dzieci i m³odzie¿y
- wzrost us³ug
- podniesienie atrakcyjnoœci inwestycyjnej przez 

zastosowanie kompleksowych rozwi¹zañ
- wzrostu zadowolenia spo³ecznego i sprostanie 

oczekiwaniom spo³ecznym
Po zakoñczeniu realizacji projektu mieszkañcy regionu 
jak i turyœci bêd¹ mogli korzystaæ z terenu, gwarantuj¹-
cego spokojny, s³u¿¹cy zdrowiu wypoczynek. 
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Do 31 grudnia w biurach 
powiatowych ARiMR 
posiadaczom zwierz¹t 

wydane s¹ bezp³atnie ksiêgi 
rejestracji byd³a, trzody 
chlewnej, owiec i kóz. 

Od 1 stycznia 2006 roku 
rolnicy bêd¹ zobowi¹zani 
zaopatrzyæ siê w ksiêgi 
rejestracji we w³asnym 

zakresie. 

Agencja 
Restrukturyzacji
i Modernizacji

Rolnictwa
informuje

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Laskowej kieruje siê szczytnymi idea³ami s³u¿enia ludziom i niesienia 
pomocy poszkodowanym. Wspó³tworzy ona nowoczesne oblicze po¿arnictwa, podejmuj¹c 
coraz wiêcej zadañ ratowniczych. Rocznie stra¿acy OSP Laskowa uczestnicz¹ œrednio w ok. 40 
ró¿nych akcjach ratowniczo-gaœniczych na terenie gminy i nie tylko. Usuwaj¹ skutki po¿arów, 
awarii, zagro¿eñ ekologicznych, klêsk ¿ywio³owych, wypadków drogowych, katastrof, zdarzeñ 
zagra¿aj¹cych ¿yciu i mieniu ludzi.
     Nie zawsze podczas akcji stra¿acy s¹ nale¿ycie zabezpieczeni, a mimo to z nara¿eniem 
w³asnego zdrowia, a nawet ¿ycia ratuj¹ innych. Dzia³aj¹ spo³ecznie, ofiarnie i z potrzeby serca, 
chocia¿ z roku na rok interwencji przybywa i s¹ one coraz trudniejsze. Dlatego ju¿ drugi rok mog¹ 
pañstwo wesprzeæ dzia³alnoœæ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej wp³acaj¹c 1% swojego podatku, 
wype³niaj¹c zeznanie roczne (PIT).
(Art.27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o po¿ytku publicznym i wolontariacie oraz Art.27 d 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. z póŸn. Zmianami o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Dokonane wp³aty bêd¹ wsparciem dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i nie spowoduj¹ uszczerbku 
dla Pañstwa osobistego bud¿etu 
Poni¿ej przedstawiamy instrukcjê dokonania wp³aty i wype³nienia formularza PIT.

Wype³niaj¹c zeznanie roczne (PIT) podatnik w czêœci "Obliczenia zobowi¹zania podatkowego", 
w rubryce "Kwota 1% zmniejszenia z tytu³u wp³aty na rzecz organizacji po¿ytku publicznego" (np. 
w PIT-36 to pozycja 179, a w PIT-37 pozycja 111) wpisuje kwotê dokonanej wp³aty, nie wiêksz¹ 
jednak ni¿ odpowiednik 1% nale¿nego podatku (czyli kwoty z pozycji 178 w PIT-36 i pozycji 110 
w PIT-37). Nale¿y pamiêtaæ, aby wpisywan¹ kwotê zaokr¹gliæ do pe³nych dziesi¹tek groszy 
w dó³. 

Nastêpnie wyliczon¹ kwotê wp³acamy 
na konto OSP Laskowa w Bank Spó³-
dzielczy w Limanowej o/w Laskowej 
nr: 86 88040000 0010 0100 0026 
0002 Potwierdzony dowód wp³aty 
zachowujemy podobnie jak inne doku-
menty rozliczeñ podatkowych. Wype³-
niony formularz PIT-36 b¹dŸ PIT-37 
wysy³amy do urzêdu skarbowego. Je¿eli 
z obliczeñ wynika, ¿e mamy nadp³atê 
podatku, otrzymujemy zwrot podaro-
wanej kwoty od urzêdu skarbowego. 
Je¿eli mamy niedop³atê, p³acimy urzê-
dowi skarbowemu o 1% mniej podatku 
nale¿nego.

Stawki podatku od nieruchomoœci:

Od gruntów:
2- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej 0,32 z³. od 1 m  powierzchni

- pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 z³. od 1 ha powierzchni 
2- pozosta³ych 0,07 z³. od 1 m  powierzchni 

Od budynków lub ich czêœci :
2 - mieszkalnych 0,22 z³. od 1 m. powierzchni u¿ytkowej,

- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na 
2  prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 12,00  z³. od 1 m  powierzchni u¿ytkowej,

- zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,58 z³. 
2  od 1 m  powierzchni u¿ytkowej,

2- zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych 3,71 z³. od 1 m
  powierzchni u¿ytkowej,
- pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzeni odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje

2   po¿ytku publicznego 3,15 z³. od 1 m powierzchni u¿ytkowej,

Od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej:
     2% wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
        

Stawki podatku od œrodków transportowych:
(nie uleg³y zmianie, pozostaj¹ na takim samym poziomie jak w 2005 roku)

3 
Miesiêczna stawka op³aty za 1 m œcieków wprowadzonych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych Gminy Laskowa w miejs-
cowoœci Laskowa i Ujanowice wynosi 1,26 z³ netto. 

Moc¹ Uchwa³y Rady Gminy Laskowa obni¿a siê kwotê stanowi¹ca œredni¹ cenê sprzeda¿y drewna obliczon¹ wed³ug 
œredniej ceny drewna uzyskanej przez nadleœnictwo za pierwsze trzy kwarta³y 2005 r. z kwoty 131,35 z³. do kwoty: 
100,00 z³.                            

Moc¹ Uchwa³y Rady Gminy Laskowa ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w wysokoœci 30,00 z³. od jednego 
psa rocznie .  
W przypadku posiadania psa przez okres krótszy ni¿ pe³ny rok podatkowy, stawka ulega proporcjonalnemu 
zmniejszeniu stosownie do iloœci pe³nych miesiêcy posiadania psa w roku podatkowym. Podatek od posiadania psów 
p³atny jest w kasie Urzêdu Gminy bez wezwania w terminie do koñca marca roku podatkowego, a w przypadku 
nabycia psa w ci¹gu roku podatkowego do koñca nastêpnego miesi¹ca po miesi¹cu w którym posiadacz naby³ 
w posiadanie psa.

STAWKI PODATKU NA TERENIE 
GMINY LASKOWA  na 2006 r.

od 1 pojazdu   w z³.

L.p.

 

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA 
CA£KOWITA (DMC) POJAZDU 

SAMOCHODOWEGO

 
Wyprodukowanego 

do koñca 1997 r.

 

Wyprodukowanego  
po 1997 r.

1.1

 

Samochód ciê¿arowy o DMC  od 3,5 tony 
do 5,5 tony w³¹cznie

 
 

536,00

 

516,00
1.2

 

Samochód ciê¿arowy o DMC powy¿ej 5,5 
tony do 9 ton w³¹cznie 

 
 

638,00

 

618,00
1.3

 

Samochód ciê¿arowy o DMC powy¿ej 9 
ton i poni¿ej 12 ton

 
 

824,00

 

638,00
2.

 

Ci¹gnik siod³owy i balastowy o DMC 
zespo³u pojazdów od 3,5 ton i poni¿ej 12 
ton

 

 

906,00

 

824,00

3.

 

Przyczepa i naczepa o DMC  zespo³u 
pojazdów od 7 ton i poni¿ej 12 ton

 
 

288,00

 

258,00
4.1

 

Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia 
mniej ni¿ 16 412,00

4.2 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia nie 
mniej ni¿ 16 i mniej ni¿ 30 618,00

4.3 Autobusy z liczba miejsc do siedzenia 
równ¹ i wy¿sz¹ ni¿ 30 1442,00

Proœba OSP w Laskowej o przekazanie 1% podatku 
na wsparcie dzia³alnoœci jednostki!
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II miejsce: W dniach 10-11 listopad 
"Ziomochody" - Gimnazjum w Kamionnej, 2005 roku odby³ siê 
"Ko³cz Team" - Gimnazjum w ¯egocinie, VIII M³odzie¿owy Rajd 
"Traperzy" - Szko³a Podstawowa w Rozdzielu,Turystyczny Szlakiem 
III miejsce: Cmentarzy I Wojny 
„Dêciaki" - CKSiT w ¯egocinie, Œwiatowej, uczestnika-
"Traperzy" - Gimnazjum w Rozdzielu, mi rajdu byli uczniowie 
"Dworzanie" - Szko³a Podstawowa w £¹kcie Górnej, z powiatu limanow-
"B³yskawica" - Szko³a Podstawowa w £¹kcie Dolnej.skiego i bocheñskiego, 

³¹cznie 28 dru¿yn. 
Nagrody za udzia³ w rajdzie turystycznym otrzyma³y 
nastêpuj¹ce dru¿yny:Komisja w sk³adzie: 
„Kruki” - Gimnazjum w Laskowej1.Gra¿yna Prusak - bib-
„Or³y II” - Gimnazjum w ¯egocinieliotekarz Biblioteki 

Publicznej w Laskowej „Pi¹taki” - Szko³a Podstawowa w ¯egocinie
2.Ma³gorzata Bury - bibliotekarz Biblioteki Publicznej w ̄ egocinie „SK PTSM” - Szko³a Podstawowa w ¯egocinie
3.Teresa Bia³ka - nauczyciel Zespo³u Szkó³ w £¹kcie Górnej „Maxxxymalny Team” - Zespó³ Szkó³ w ¯egocinie
oceni³a przygotowane kompozycje wi¹zanek i wieñców patriotycz- „Smerfatyczne Smerfetki” - Gimnazjum w Trzcianie”
nych oraz prace plastyczne. „Crazy Frog” - Gimnazjum w Trzcianie

„Bia³e Or³y” - Zespó³ Szkó³ w Królówce
W kategorii "Kompozycje przestrzenne" przyznano nastêpuj¹ce „Rajbrockie Kocury” - Gimnazjum w Rajbrocie
miejsca: „Niustraszeni” - Szko³a Podstawowa w Jaworznej
I miejsce:  „Jamakaszy” - Zespó³ Szkó³ w ¯egocinie
"Or³y" - Gimnazjum w Laskowej, „Elfy z ciemnego lasu” - Gimnazjum w Kamionnej
II miejsce: 

„Brodaci delegaci "Muminki" - Szko³a Podstawowa w Ujanowicach, 
¿ó³tych braci” - IV "Strzelcy"- Gimnazjum w Ujanowicach, 
LO w Limanowej"Soko³y I" - Szko³a Podstawowa w Krosnej,
    Postanowiono III miejsce: 
wyró¿niæ "Odlotowe Agentki" - Gimnazjum w ¯egocinie, 
najm³odsz¹ grupê "Smerfne Smerfy" - Gimnazjum w Rajbrocie, 
bior¹c¹ udzia³ w "Soko³y II" - Szko³a Podstawowa w Kamionce Ma³ej,
Rajdzie. S¹ to 
"Dworzanie" ze 

W kategorii "Wi¹zanki, wieñce patriotyczne" przyznano Szko³y Podstawowej 
nastêpuj¹ce miejsca: ZS im. Jana Paw³a II 
I miejsce: W £¹kcie Górnej. 
"Rajbrockie £azêgi" - Szko³a Podstawowa w Rajbrocie,

Znaj¹c potrzeby mieszkañców naszej Gminy w zakresie 
poprawy infrastruktury, sukcesywnie staram siê o pozyskanie 
œrodków pozabud¿etowych który umo¿liwi¹ szybk¹ realizacjê 
podjêtych dzia³añ.    
W 2005 roku z³o¿yliœmy nastêpuj¹ce wnioski o przyznanie 
dofinansowania z funduszy strukturalnych:

1. Rozbudowa budynku, placów oraz zakup sprzêtu dla 
potrzeb SPZOZ Laskowa

Wniosek otrzyma³ dofinansowanie ze œrodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ca³kowita wartoœæ projektu 
wynosi 309 485,36 z³, przy czym wnioskowane dofinansowanie 
ze œrodków UE wynosi 232 114,02 z³, z bud¿etu pañstwa 
30 948,54 z³, natomiast œrodki w³asne 46 422,80 z³. W ramach 
zadania przewiduje siê rozbudowê budynku oœrodka zdrowia 
oraz zakup sprzêtu medycznego. Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - 
dzia³anie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 2. Remont budynku wielofunkcyjnego z przystosowaniem 
kulturowego”. Wartoœæ zadania wynosi 192 988,53 z tego na œwietlicê wiejsk¹ wraz z doposa¿eniem w m. Ujanowice
dofinansowanie ze œrodków UE wynosi 128 447,00 z³, œrodki 
w³asne 64 541,53 z³ Wniosek uzyska³ dofinansowanie ze œrodków Sektorowego 

1) Wnioski, które otrzyma³y dofinansowanie

VIII M³odzie¿owy Rajd Turystyczny Szlakiem Cmentarzy 
I Wojny Œwiatowej - „Jak Oni w 1914 roku ....”
Laskowa - ¯egocina 10-11 listopada 2005 roku

Dobiega koñca rok 2005. Jaki by³ dla Gminy Laskowa?
Co ci¹gle zostaje do za³atwienia? Co jest sukcesem a co pora¿k¹? 

- na te pytania odpowiada Wójt Gminy Marian Hebda 

œrodki w³asne wynosz¹ - 1 494 320,81 z³
2. Modernizacja - przebudowa dróg gminnych na terenie 
gminy Laskowa:
Przedmiotem projektu bêdzie modernizacja- przebudowa 
nastêpuj¹cych odcinków dróg:
1. „Laskowa - Rozpite” w Laskowej  odcinek d³. 1080 mb
2. „Odroñcza” w Laskowej - odcinek d³. 1480 mb
3. „Do rzeki k. Piêtonia” w Laskowej - odcinek d³. 470 mb
4. „k. Agronomówki” w Laskowej - odcinek d³. 530 mb
5. „Zadziele - Jastrz¹bka” w Kamionce Ma³ej - odcinek 3. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem 
        d³. 1100 mbw  miejscowoœci Laskowa
6. „Jaworzna - Mordarka” w Jaworznej - odcinek d³. 1530 mb
7. „Jonikówka - £aziska” w Krosnej - odcinek d³. 470 mbWniosek uzyska³ dofinansowanie ze œrodków Sektorowego 
8. „Kubankówka” w m. ̄ mi¹ca - odcinek d³. 538 mbProgramu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - 9. „Ponad rzekê” w Koby³czynie - odcinek d³. 1170 mb
dzia³anie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego”. Wartoœæ zadania wynosi 562 069,55z³ z tego Wniosek zosta³ z³o¿ony 12 kwietnia 2005r. Obecnie trwa ocena 
dofinansowanie ze œrodków UE wynosi 369 291,00 z³, œrodki merytoryczna wniosku. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 
w³asne 192 778,55 z³ 2 293 843 z³, przy czym wnioskowane dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
1 376 305,80 z³, z bud¿etu pañstwa 229 384,30 z³, natomiast W ramach podzia³u œrodków na usuwanie skutków klêsk 
œrodki w³asne - 688 152,90 z³¿ywio³owych otrzymano dofinansowanie w 2005 roku w wy-

sokoœci: 400 000,00 z³. Z tych œrodków zrealizowano nastê-
puj¹ce zadania: 

? Odbudowa drogi „Gwizdówka-Góry” w miejscowoœci 
Sechna na odcinku 2 000 mb. 
Ogó³em poniesione nak³ady: 367 155,98 z³ w tym: 1. Rozbudowa budynku gimnazjum przy Zespole Szkó³ 
- dotacja celowa z bud¿etu pañstwa 277 670,00 z³        w Laskowej
- œrodki w³asne 89 485,98 z³ 2. Modernizacja budynku, placów przy NZPOZ

 w Ujanowicach
? Odbudowa drogi „£êg” w miejscowoœci Laskowa 3. „Poprawa infrastruktury drogowej w strefie
i Jaworzna na odcinku 830 mb. przygranicznej Polska - Republika S³owacka na terenie
Ogó³em poniesione nak³ady: 128 064,99 z³ w tym: gminy Laskowa”
-dotacja celowa z bud¿etu pañstwa 72 330,00 z³
-œrodki w³asne 55 734,99 z³ 4) Wnioski, które zosta³y z³o¿one w 2005r, jednak z uwagi 

na uniewa¿nienie naboru zostan¹ z³o¿one w 2006r. 
? Odbudowa drogi „Dêbina” w miejscowoœci Kamionka 
Ma³a na odcinku 360 mb. 1. Adaptacja i doposa¿enie pomieszczeñ z przeznaczeniem 
Ogó³em poniesione nak³ady 75 288,46 z³ w tym: na œwietlicê wiejsk¹ w budynku S.P. w Kamionce Ma³ej
-dotacja celowa z bud¿etu pañstwa 50 000,00 z³
-œrodki w³asne 25 288,46 z³ Wniosek ten zosta³ z³o¿ony 11 paŸdziernika 2005r. Obecnie 

decyzj¹ Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego nabór zosta³ 
W ramach pozyskanych œrodków z Funduszu Ochrony uniewa¿niony i w zwi¹zku z tym wniosek zostanie z³o¿ony 
Gruntów Rolnych w kwocie: 32 660,00 z³ zrealizowano ponownie.
nastêpuj¹ce zadania: Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 227 122,90 z³, przy czym 

wnioskowane dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej 
wynosi 148 933,00 z³, natomiast œrodki w³asne - 78 189,90 z³? Przebudowa drogi „Wilczkówka-Góry” w miejsco-

woœci Laskowa na odcinku 800 mb. 
Ogó³em poniesione nak³ady 27 986,00 z³ w tym: 2. Zagospodarowanie centrum wsi Laskowa 
-otrzymane œrodki z FOGR 14 660,00
-œrodki w³asne 13 326,00 z³ Wniosek ten zosta³ z³o¿ony 11 paŸdziernika 2005r. Obecnie 

decyzj¹ Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego nabór zosta³ 
uniewa¿niony i w zwi¹zku z tym wniosek zostanie z³o¿ony ? Przebudowa drogi „Zagroda” w miejscowoœci Krosna 
ponownie.na odcinku 240 mb.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 706 081,29 z³, przy czym Ogó³em poniesione nak³ady 43 037,68 z³ w tym: 
wnioskowane dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej - otrzymane œrodki z FOGR 18 000,00 z³
wynosi 450 000,00 z³, natomiast œrodki w³asne - 256 081,29 z³- œrodki w³asne 25 037,68 z³ 

Do³o¿ê wszelkich starañ aby wnioski, które nie otrzyma³y 
dofinansowania w tym roku oraz wnioski na inne inwestycje 
niezbêdne dla poprawy infrastruktury, zosta³y zrealizowane 

1. Rozbudowa oczyszczalni œcieków i kanalizacji sani- w latach nastêpnych przy wspó³udziale œrodków pozabud¿e-
tarnej w gminie Laskowa towych z programów które bêd¹ wówczas dostêpne dla samo-

rz¹du gminnego. 
Wniosek zosta³ z³o¿ony 14 kwietnia 2005r. Obecnie trwa ocena 
merytoryczna wniosku. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 
4 591 023,78 z³, przy czym wnioskowane dofinansowanie Marian Hebda
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
2 654 316,83 z³, z bud¿etu pañstwa 442 386,14 z³, natomiast 

Wójt Gminy Laskowa

3) Wnioski, które nie uzyska³y dofinansowania z uwagi na 
wyczerpanie siê dostêpnych œrodków unijnych. Ponowne ich 
z³o¿enie planuje siê w 2006r. 

2) Wnioski, które s¹ w trakcie oceny: 
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II miejsce: W dniach 10-11 listopad 
"Ziomochody" - Gimnazjum w Kamionnej, 2005 roku odby³ siê 
"Ko³cz Team" - Gimnazjum w ¯egocinie, VIII M³odzie¿owy Rajd 
"Traperzy" - Szko³a Podstawowa w Rozdzielu,Turystyczny Szlakiem 
III miejsce: Cmentarzy I Wojny 
„Dêciaki" - CKSiT w ¯egocinie, Œwiatowej, uczestnika-
"Traperzy" - Gimnazjum w Rozdzielu, mi rajdu byli uczniowie 
"Dworzanie" - Szko³a Podstawowa w £¹kcie Górnej, z powiatu limanow-
"B³yskawica" - Szko³a Podstawowa w £¹kcie Dolnej.skiego i bocheñskiego, 

³¹cznie 28 dru¿yn. 
Nagrody za udzia³ w rajdzie turystycznym otrzyma³y 
nastêpuj¹ce dru¿yny:Komisja w sk³adzie: 
„Kruki” - Gimnazjum w Laskowej1.Gra¿yna Prusak - bib-
„Or³y II” - Gimnazjum w ¯egocinieliotekarz Biblioteki 

Publicznej w Laskowej „Pi¹taki” - Szko³a Podstawowa w ¯egocinie
2.Ma³gorzata Bury - bibliotekarz Biblioteki Publicznej w ̄ egocinie „SK PTSM” - Szko³a Podstawowa w ¯egocinie
3.Teresa Bia³ka - nauczyciel Zespo³u Szkó³ w £¹kcie Górnej „Maxxxymalny Team” - Zespó³ Szkó³ w ¯egocinie
oceni³a przygotowane kompozycje wi¹zanek i wieñców patriotycz- „Smerfatyczne Smerfetki” - Gimnazjum w Trzcianie”
nych oraz prace plastyczne. „Crazy Frog” - Gimnazjum w Trzcianie

„Bia³e Or³y” - Zespó³ Szkó³ w Królówce
W kategorii "Kompozycje przestrzenne" przyznano nastêpuj¹ce „Rajbrockie Kocury” - Gimnazjum w Rajbrocie
miejsca: „Niustraszeni” - Szko³a Podstawowa w Jaworznej
I miejsce:  „Jamakaszy” - Zespó³ Szkó³ w ¯egocinie
"Or³y" - Gimnazjum w Laskowej, „Elfy z ciemnego lasu” - Gimnazjum w Kamionnej
II miejsce: 

„Brodaci delegaci "Muminki" - Szko³a Podstawowa w Ujanowicach, 
¿ó³tych braci” - IV "Strzelcy"- Gimnazjum w Ujanowicach, 
LO w Limanowej"Soko³y I" - Szko³a Podstawowa w Krosnej,
    Postanowiono III miejsce: 
wyró¿niæ "Odlotowe Agentki" - Gimnazjum w ¯egocinie, 
najm³odsz¹ grupê "Smerfne Smerfy" - Gimnazjum w Rajbrocie, 
bior¹c¹ udzia³ w "Soko³y II" - Szko³a Podstawowa w Kamionce Ma³ej,
Rajdzie. S¹ to 
"Dworzanie" ze 

W kategorii "Wi¹zanki, wieñce patriotyczne" przyznano Szko³y Podstawowej 
nastêpuj¹ce miejsca: ZS im. Jana Paw³a II 
I miejsce: W £¹kcie Górnej. 
"Rajbrockie £azêgi" - Szko³a Podstawowa w Rajbrocie,

Znaj¹c potrzeby mieszkañców naszej Gminy w zakresie 
poprawy infrastruktury, sukcesywnie staram siê o pozyskanie 
œrodków pozabud¿etowych który umo¿liwi¹ szybk¹ realizacjê 
podjêtych dzia³añ.    
W 2005 roku z³o¿yliœmy nastêpuj¹ce wnioski o przyznanie 
dofinansowania z funduszy strukturalnych:

1. Rozbudowa budynku, placów oraz zakup sprzêtu dla 
potrzeb SPZOZ Laskowa

Wniosek otrzyma³ dofinansowanie ze œrodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ca³kowita wartoœæ projektu 
wynosi 309 485,36 z³, przy czym wnioskowane dofinansowanie 
ze œrodków UE wynosi 232 114,02 z³, z bud¿etu pañstwa 
30 948,54 z³, natomiast œrodki w³asne 46 422,80 z³. W ramach 
zadania przewiduje siê rozbudowê budynku oœrodka zdrowia 
oraz zakup sprzêtu medycznego. Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - 
dzia³anie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 2. Remont budynku wielofunkcyjnego z przystosowaniem 
kulturowego”. Wartoœæ zadania wynosi 192 988,53 z tego na œwietlicê wiejsk¹ wraz z doposa¿eniem w m. Ujanowice
dofinansowanie ze œrodków UE wynosi 128 447,00 z³, œrodki 
w³asne 64 541,53 z³ Wniosek uzyska³ dofinansowanie ze œrodków Sektorowego 

1) Wnioski, które otrzyma³y dofinansowanie

VIII M³odzie¿owy Rajd Turystyczny Szlakiem Cmentarzy 
I Wojny Œwiatowej - „Jak Oni w 1914 roku ....”
Laskowa - ¯egocina 10-11 listopada 2005 roku

Dobiega koñca rok 2005. Jaki by³ dla Gminy Laskowa?
Co ci¹gle zostaje do za³atwienia? Co jest sukcesem a co pora¿k¹? 

- na te pytania odpowiada Wójt Gminy Marian Hebda 

œrodki w³asne wynosz¹ - 1 494 320,81 z³
2. Modernizacja - przebudowa dróg gminnych na terenie 
gminy Laskowa:
Przedmiotem projektu bêdzie modernizacja- przebudowa 
nastêpuj¹cych odcinków dróg:
1. „Laskowa - Rozpite” w Laskowej  odcinek d³. 1080 mb
2. „Odroñcza” w Laskowej - odcinek d³. 1480 mb
3. „Do rzeki k. Piêtonia” w Laskowej - odcinek d³. 470 mb
4. „k. Agronomówki” w Laskowej - odcinek d³. 530 mb
5. „Zadziele - Jastrz¹bka” w Kamionce Ma³ej - odcinek 3. Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem 
        d³. 1100 mbw  miejscowoœci Laskowa
6. „Jaworzna - Mordarka” w Jaworznej - odcinek d³. 1530 mb
7. „Jonikówka - £aziska” w Krosnej - odcinek d³. 470 mbWniosek uzyska³ dofinansowanie ze œrodków Sektorowego 
8. „Kubankówka” w m. ̄ mi¹ca - odcinek d³. 538 mbProgramu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - 9. „Ponad rzekê” w Koby³czynie - odcinek d³. 1170 mb
dzia³anie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego”. Wartoœæ zadania wynosi 562 069,55z³ z tego Wniosek zosta³ z³o¿ony 12 kwietnia 2005r. Obecnie trwa ocena 
dofinansowanie ze œrodków UE wynosi 369 291,00 z³, œrodki merytoryczna wniosku. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 
w³asne 192 778,55 z³ 2 293 843 z³, przy czym wnioskowane dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
1 376 305,80 z³, z bud¿etu pañstwa 229 384,30 z³, natomiast W ramach podzia³u œrodków na usuwanie skutków klêsk 
œrodki w³asne - 688 152,90 z³¿ywio³owych otrzymano dofinansowanie w 2005 roku w wy-

sokoœci: 400 000,00 z³. Z tych œrodków zrealizowano nastê-
puj¹ce zadania: 

? Odbudowa drogi „Gwizdówka-Góry” w miejscowoœci 
Sechna na odcinku 2 000 mb. 
Ogó³em poniesione nak³ady: 367 155,98 z³ w tym: 1. Rozbudowa budynku gimnazjum przy Zespole Szkó³ 
- dotacja celowa z bud¿etu pañstwa 277 670,00 z³        w Laskowej
- œrodki w³asne 89 485,98 z³ 2. Modernizacja budynku, placów przy NZPOZ

 w Ujanowicach
? Odbudowa drogi „£êg” w miejscowoœci Laskowa 3. „Poprawa infrastruktury drogowej w strefie
i Jaworzna na odcinku 830 mb. przygranicznej Polska - Republika S³owacka na terenie
Ogó³em poniesione nak³ady: 128 064,99 z³ w tym: gminy Laskowa”
-dotacja celowa z bud¿etu pañstwa 72 330,00 z³
-œrodki w³asne 55 734,99 z³ 4) Wnioski, które zosta³y z³o¿one w 2005r, jednak z uwagi 

na uniewa¿nienie naboru zostan¹ z³o¿one w 2006r. 
? Odbudowa drogi „Dêbina” w miejscowoœci Kamionka 
Ma³a na odcinku 360 mb. 1. Adaptacja i doposa¿enie pomieszczeñ z przeznaczeniem 
Ogó³em poniesione nak³ady 75 288,46 z³ w tym: na œwietlicê wiejsk¹ w budynku S.P. w Kamionce Ma³ej
-dotacja celowa z bud¿etu pañstwa 50 000,00 z³
-œrodki w³asne 25 288,46 z³ Wniosek ten zosta³ z³o¿ony 11 paŸdziernika 2005r. Obecnie 

decyzj¹ Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego nabór zosta³ 
W ramach pozyskanych œrodków z Funduszu Ochrony uniewa¿niony i w zwi¹zku z tym wniosek zostanie z³o¿ony 
Gruntów Rolnych w kwocie: 32 660,00 z³ zrealizowano ponownie.
nastêpuj¹ce zadania: Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 227 122,90 z³, przy czym 

wnioskowane dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej 
wynosi 148 933,00 z³, natomiast œrodki w³asne - 78 189,90 z³? Przebudowa drogi „Wilczkówka-Góry” w miejsco-

woœci Laskowa na odcinku 800 mb. 
Ogó³em poniesione nak³ady 27 986,00 z³ w tym: 2. Zagospodarowanie centrum wsi Laskowa 
-otrzymane œrodki z FOGR 14 660,00
-œrodki w³asne 13 326,00 z³ Wniosek ten zosta³ z³o¿ony 11 paŸdziernika 2005r. Obecnie 

decyzj¹ Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego nabór zosta³ 
uniewa¿niony i w zwi¹zku z tym wniosek zostanie z³o¿ony ? Przebudowa drogi „Zagroda” w miejscowoœci Krosna 
ponownie.na odcinku 240 mb.
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 706 081,29 z³, przy czym Ogó³em poniesione nak³ady 43 037,68 z³ w tym: 
wnioskowane dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej - otrzymane œrodki z FOGR 18 000,00 z³
wynosi 450 000,00 z³, natomiast œrodki w³asne - 256 081,29 z³- œrodki w³asne 25 037,68 z³ 

Do³o¿ê wszelkich starañ aby wnioski, które nie otrzyma³y 
dofinansowania w tym roku oraz wnioski na inne inwestycje 
niezbêdne dla poprawy infrastruktury, zosta³y zrealizowane 

1. Rozbudowa oczyszczalni œcieków i kanalizacji sani- w latach nastêpnych przy wspó³udziale œrodków pozabud¿e-
tarnej w gminie Laskowa towych z programów które bêd¹ wówczas dostêpne dla samo-

rz¹du gminnego. 
Wniosek zosta³ z³o¿ony 14 kwietnia 2005r. Obecnie trwa ocena 
merytoryczna wniosku. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 
4 591 023,78 z³, przy czym wnioskowane dofinansowanie Marian Hebda
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
2 654 316,83 z³, z bud¿etu pañstwa 442 386,14 z³, natomiast 

Wójt Gminy Laskowa

3) Wnioski, które nie uzyska³y dofinansowania z uwagi na 
wyczerpanie siê dostêpnych œrodków unijnych. Ponowne ich 
z³o¿enie planuje siê w 2006r. 

2) Wnioski, które s¹ w trakcie oceny: 
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i og³oszeñ
w naszym biuletynie

Dyrekcja Samorz¹dowego Przedszkola w Laskowej sk³ada serdeczne 
podziêkowania Radzie Gminy oraz Wójtowi Gminy Laskowa Panu Marianowi 
Hebda, ¿e dostrzegli i wziêli pod uwagê tak wa¿n¹ potrzebê jak¹ by³o ogrodzenie 
naszego placu zabaw wokó³ budynku i znaleŸli œrodki na ten cel. Czujemy siê teraz 
znacznie bezpieczniej podczas zabaw na œwie¿ym powietrzu. 

Gor¹co dziêkujemy tak¿e Pañstwu Halinie i Romanowi Dudek w³aœci-
cielom firmy „Laskopol” oraz Panu Józefowi Stach w³aœcicielowi firmy „Partner” za 
wsparcie finansowe naszej placówki.

Dziêki otrzymanej pomocy finansowej mogliœmy zagospodarowaæ zieleñ 
wokó³ budynku oraz czêœciowo doposa¿yæ plac zabaw dla dzieci. Zakupiliœmy drewniany 

domek dla dzieci, który sprawi³ ogromn¹ radoœæ i sta³ siê ulubio-
nym miejscem zabaw naszych maluchów.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, szanownej Radzie Gminy Laskowa, Panu Wójtowi 
Marianowi Hebda, wszystkim przedsiêbiorcom, prywatnym sponsorom oraz rodzicom 

naszych dzieci, którzy ca³y czas wspieraj¹ nasz¹ placówkê ¿yczymy zdrowych, pogod-
nych i weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
¯yczymy Pañstwu, aby ten wspania³y czas narodzin Zbawiciela by³ dla Was 
i Waszych rodzin Ÿród³em spokoju, radoœci i mi³oœci.

Samorz¹dowe Przedszkole w Laskowej gor¹co dziêkuje!

Z powa¿aniem
El¿bieta Janas

Dyrektor Samorz¹dowego Przedszkola w Laskowej

34-602 Laskowa

Godziny otwarcia:
pon.- sob. 6.30 - 22.00

niedz. i œwiêta 8.00 - 21.00
Mi³o nam poinformowaæ,       

¿e w Laskowej 
rozpoczê³a dzia³alnoœæ 

nasza placówka handlowa. 
Oferujemy szeroki asortyment 

produktów spo¿ywczych
i przemys³owych, 

gwarantujemy niskie ceny 
oraz czêste promocje.    

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
¿yczymy naszym Klientom wszystkiego najlepszego 

oraz pomyœlnoœci w Nowym 2006 Roku

Zapraszamy 

CENTRUMDELIKATESY
S I E Æ  H A N D L O W A


