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Laskowa najlepsza w powiecie
Dziennik Rzeczpospolita opublikował coroczny ranking samorzą-
dów. Ranking Rzeczpospolitej nagradza samorządy z całej Polski 
najlepiej dbające o rozwój i podnoszenie jakości życia swoich miesz-
kańców przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa finanso-
wego.
W pierwszym etapie przygotowania rankingu jego twórcy wybrali 
miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finan-
sami w latach 2008-2010 jednocześnie przy tym inwestując oraz 
analizowali informacje pochodzące z Ministerstwa Finansów obej-
mujące lata 2008-2011. Przeanalizowano dane w trzech kategoriach 
samorządów: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie 
i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W drugim etapie – do które-
go zakwalifikowano 564 samorządy - do wybranych gmin wysłano 
ankiety zawierające 16 pytań, które pomogły w ostatecznym wybo-
rze najlepszych.
W kategorii gmin wiejskich miejsce czwarte zajął Zabierzów, a ósme 
Zielonki. Dalej na pozycji 17 uplasował się Borzęcin, na miejscu  
27 znalazła się Laskowa, na 32 Sękowa, a na 40 Łapanów (są to gminy 
województwa Małopolskiego). Najwięcej gmin-finalistów rankingu 
Rzeczpospolitej pochodzi właśnie z Województwa Małopolskiego.
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Gminne Uroczystości 
Dożynkowe
W dniu 26 sierpnia 2012 roku odbyły 
się Gminne Uroczystości  Dożynko-
we, gospodarzem tegorocznego świę-
ta plonów była wieś Żmiąca. Gminne 
Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą 
dziękczynną w Kościele Parafialnym 
w Żmiącej, której przewodniczył 
ks. dr Marian Chełmecki oraz księ-
ża, Feliks Kwilas z Krosnej, Józef 
Cieśla z Jaworznej, Andrzej Wanat  
z Laskowej, Julian Gancarz z Tarno-
wa i Józef Trela ze Żmiącej. W trak-
cie Mszy Świętej nastąpiło uroczyste 
poświęcenie wieńców dożynkowych 
przygotowanych przez wszystkie so-
łectwa Gminy Laskowa. Po Mszy 
Świętej barwny korowód dożynko-
wy prowadzony przez Orkiestrę Dętą  
z Krosnej oraz banderię konną udał się 
na plac dożynkowy, gdzie Starostowie 
Dożynek Państwo Anna i Piotr Bu-
kowcowie obdarowali Wójta Gminy 
Laskowa Panią Stanisławę Niebylską, 
chlebem i koszem owoców - symbola-
mi tegorocznych plonów.

Po przybyciu na miejsce odbył się XV 
Gminny Konkurs Wieńców Dożynko-
wych.
Komisja Konkursowa w składzie:
1. Maria Brylak-Załuska - etnograf,
2. Leszek Leśnik – MODR – Powia-
towy Zespół Doradców w Limanowej,
3. Joanna Hołda - etnolog – Muzeum 
Okręgowe w Nowym Sączu,
po obejrzeniu i gruntownej ocenie 
dziewięciu wieńców dożynkowych: 
z Laskowej, Jaworznej, Kamionki 
Małej, Krosnej, Strzeszyc, Sechnej, 
Kobyłczyny, Ujanowic oraz Żmiącej 
postanowiła przyznać następujące na-
grody:

Kategoria wieńców tradycyjnych: 
Trzy pierwsze miejsca, okoliczno-
ściowe dyplomy i nagrody pieniężne  
w wysokości po 600 zł przyznano:
- Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny,
- Grupie Wieńcowej KGW z Lasko-
wej,
- Grupie Wieńcowej KGW ze Strze-
szyc
Dwa II miejsca, okolicznościowe dy-
plomy i nagrody pieniężne w wysoko-
ści 500 zł przyznano:
- Grupie Wieńcowej KGW z Krosnej,
- Grupie Wieńcowej z Sechnej.
Kategoria wieńców współczesnych:
Trzy pierwsze miejsca, dyplomy i na-
grody pieniężne w wysokości po 600 
zł przyznano:
- Grupie Wieńcowej ze Żmiącej,
- Grupie Wieńcowej z Ujanowic,
- Grupie Wieńcowej KGW z Kamion-
ki Małej.
II miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną 
w wysokości 500 zł dla:
- Grupy Wieńcowej z Jaworznej.
Na Ogólnopolskie Dożynki w Czę-
stochowie w dniu 02.IX.2012 roku 
zakwalifikowano Grupę Wieńcową ze 
Żmiącej. Fundatorem okolicznościo-
wych dyplomów oraz nagród pienięż-

nych był Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Turystyki w Laskowej.
Atrakcją dla licznie zgromadzonych 
widzów były prezentacje wystawców:
- malarstwo Pani Jadwigi Augustyn, - 
rzeźba w drewnie Pana Jakuba Puchala 
- fotografia Pana Kazimierza Bukow-
ca - miody miejscowych pszczelarzy 
i soki pitne ,,Słoneczna Tłocznia” ze 
Żmiącej.
Bardzo ciepło został przyjęty program 
w wykonaniu grupy teatralnej „Supe-
łek” ze Szkoły Podstawowej w Żmią-
cej. Ponadto w trakcie imprezy kon-
certowała Orkiestra Dęta z Krosnej,  
a w trakcie Mszy Świętej śpiewał Chór 
Parafialny ze Żmiącej. Widzowie 

mogli podziwiać program pt. ,,Trza 
by łobyjś do doktora” w wykonaniu 
Grupy Obrzędowej KGW w Lasko-
wej oraz Biesiadę ,,Śląskie Klimaty”  
w wykonaniu artystów Ferajny Maku-
li. Wieczorem padający rzęsisty deszcz 
i grząskie podłoże nie przeszkodziły 
młodzieży w doskonałej zabawie przy 
muzyce zespołu „Cyje Zbóje”.

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT w Laskowej

Jako gospodarz naszej Gminy, 
pragnę gorąco podziękować  miesz-
kańcom Żmiącej za zorganizowanie 
tak wspanialej uroczystości. Gmin-
ne dożynki w tym roku były wy-
jątkowe, jestem pełna podziwu dla 
mieszkańców, za umiejętność zorga-
nizowania się i podjęcia wspólnych 
działań.  Szczególne podziękowanie 
i gratulacje pragnę skierować  do 
Pana Piotra Bukowca pełniącego 
funkcję Sołtysa wsi Żmiąca oraz 
jego żony Pani Annie Bukowiec za 
ogrom rzetelnej i fachowej pracy 
włożonej w organizację tak wielkiej 
i udanej imprezy.

Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa
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Zakończone 
inwestycje drogowe
W dniu 9 lipca 2012 roku dokonano odbioru 
końcowego i przekazano do użytku zadania 
pn.: „Odbudowa infrastruktury drogowej 
na terenie gminy Laskowa w ramach otrzy-
manej promesy na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych”, realizowane zadanie obejmo-
wało odbudowę następujących dróg:
1. Droga „Kaleń” w m. Kobyłczyna” w km 
1+130 – 1+760 i 2+870 – 3+360 
- Ogółem poniesione nakłady: 222.759,04 zł
-dotacja z budżetu Państwa: 175.420,00 zł
-środki własne: 47.339,04 zł

2. Droga „Przez Równię k/Stadionu”  
w m. Laskowa w km 0+000 – 0+600
- Ogółem poniesione nakłady: 103.816,56 zł

-dotacja z budżetu Państwa: 54.130,00 zł
-środki własne: 49.686,56 zł

3. Droga „Nowy Świat” w m. Laskowa w 
km 0+000 – 0+630
- Ogółem poniesione nakłady: 173.440,46 zł
-dotacja z budżetu Państwa: 136.350,00 zł
-środki własne: 37.090,46 zł

4. Droga „Kuligówka” w m. Laskowa w km 
0+000 – 0+300
- Ogółem poniesione nakłady: 78.466,26 zł

-dotacja z budżetu Państwa: 76.582,00 zł
-środki własne: 1.884,26 zł

5. Droga „Górczyno – Podsoślina”  
w m. Kamionka Mała w km 0+200 – 1+530 
i 1+630 – 1+780 
- Ogółem poniesione nakłady: 251.191,96 zł
-promesa z budżetu Państwa: 197.870,00 zł
-środki własne: 53.321,96 zł

Zrealizowane inwestycje
1. Budowa Szkoły Podstawowej  
w Sechnej.
Budowę rozpoczęto w 1994 roku.  
W I połowie 2012 roku, dzięki pozy-
skanym środkom z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa,  zakończono budowę  
i uzyskano pozwolenie na użytkowa-
nie. Łączne nakłady poniesione na bu-
dowę Szkoły wyniosły  1.744.218,96 zł.

W ramach w/w nakładów wybudowa-
no:
- budynek dydaktyczny o kubaturze 
4.336,00 m3 wykończony na dwóch 
kondygnacjach (piwnice, parter) nada-
jących się do użytkowania oraz elewa-
cję i roboty zewnętrzne (ogrodzenie, 
plac postojowy, dojście do budynku, 
schody zewnętrzne).
2. Rozbudowa budynku Remizy OSP 
w Laskowej.
Rozbudowę rozpoczęto w 2009 roku. 

W ramach I etapu rozbudowy wykona-
no: roboty ziemne, ławy fundamento-
we, przebudowano kanalizację sanitar-
ną wraz z przyłączami oraz kanalizacje 

opadową. 
Na wykonanie I etapu rozbudowy 
poniesiono nakłady w wysokości: 
110.520,11 zł.
W  miesiącu sierpniu podpisano umo-
wę na wykonanie II etapu rozbudowy 

w ramach którego zostaną wykonane 
ściany, strop, elementy żelbetowe oraz 
dach wraz z pokryciem. 
Kwota z umowy: 122.659,15 zł  
Wykonawcą robót jest firma NSBUD 
Mateusza Fałowskiego   z siedziba w 
Nowym Sączu, ul. Tarnowska 180.
3. Budowa placu zabaw przy Zespole 
Szkół w Laskowej.
W miesiącu lipcu zakończono budo-
wę dużego placu zabaw  w Laskowej 
w ramach Rządowego programu „Ra-
dosna Szkoła”, wydatkowano kwotę 
196.298,21 zł.
W ramach w/w nakładów wykonano 
nawierzchnie bezpieczna – 350 m2, 
wyposażono plac  w urządzenia zaba-
wowe, posadzono krzewy i ogrodzono 
plac.
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Nowa Szkoła w Sechnej 
po prawie 20 latach 
oddana do użytku
Początki szkolnictwa w Sechnej sięgają 
roku 1910 roku. W styczniu 1994 roku 
został wykonany projekt budynku szkol-
nego: 
-30.06.1994 roku Urząd Gminy - inwestor 
- otrzymał decyzję Kierownika Urzędu 
Rejonowego w Limanowej, zatwierdza-
jącą plan realizacyjny i pozwolenie na 
budowę budynku Szkoły Podstawowej  
w Sechnej. 
-08.11.1994 roku rozpoczęto budowę 
głównego budynku szkoły. 
-30.09.2011 r. Zarządzeniem Wojewody 
Małopolskiego Stanisława Kracika Gmi-
na Laskowa otrzymała kwotę 700 tys. na 
wykończenie budynku szkoły w Sechnej. 
-08.06.2012 roku Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Limanowej, 
udzielił pozwolenia na użytkowanie bu-
dynku szkoły. 
Całkowite nakłady na budowę szkoły  
w Sechnej w latach 1994-2012 wyniosły 
1.672.920,20 zł.

W dniu 4 września 2012 roku w Szko-
le Podstawowej im. Królowej Jadwigi  
w Sechnej odbyła się niezwykle ważna  
i niecodzienna uroczystość a mianowicie 
poświęcenie i oddanie do użytku nowego 
budynku Szkoły Podstawowej. Wydarze-
nie to, któremu przyświecało hasło: „Dla 
szkoły miej serce- nie licz lat. Pokochaj to 
miejsce- mały świat”, przebiegało w nie-
zwykle uroczystej i podniosłej atmosferze.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św.  
w Kaplicy w Sechnej, którą pod przewod-
nictwem J.E. Księdza Biskupa Andrzeja 
Jeża Biskupa Tarnowskiego koncelebro-
wali proboszczowie pracujący na terenie 
gminy Laskowa oraz księża wywodzący się  
z Sechnej. Po nabożeństwie wszyscy ze-
brani w uroczystym przemarszu udali 
się przed budynek szkoły, gdzie dokona-
no przecięcia wstęgi, poświęcenia oraz 
otwarcia budynku szkoły.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego  
i hymnu szkoły, zebranych gości oficjalnie 
powitała pani Dyrektor SP w Sechnej- Ma-
ria Drożdż oraz Wójt Gminy Laskowa- pani 
Stanisława Niebylska.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  

J.E. Andrzej Jeż- Biskup Tarnowski, pro-
boszczowie Gminy Laskowa oraz księża 
wywodzący się z Sechnej. Zaproszenie na 
uroczystość przyjęli również przedstawi-
ciele władz oświatowych, powiatowych  
i gminnych. Nie zabrakło wśród gości 
przedstawicieli : sponsorów, OSP z po-
szczególnych miejscowości, komitetu bu-
dowy szkoły, projektantów, inwestorów, 
dyrektorów szkół z terenu gminy, inspek-
torów nadzoru budowlanego, GOKSiT, 
GOPS, Rady Sołeckiej i Wójtów sąsiednich 
gmin, Rady Rodziców, mieszkańców wsi  
i mediów.

W dowód wdzięczności wszystkim 
zgromadzonym gościom uczniowie naszej 
szkoły zadedykowali program artystyczny. 
Słowami wierszy , piosenek dziękowali za 
okazaną pomoc, zrozumienie i piękny dar- 
nową szkołę. Minutą ciszy zostali uczczeni, 
nieżyjący fundatorzy i sponsorzy nowego 
budynku szkoły.
Uroczystość otwarcia nowego budynku 
szkoły uświetniła również swoim wystę-
pem orkiestra dęta z Krosnej pod kierow-
nictwem pana Zdzisława Karpiela. 

                      D. Dziedzic
Nauczyciel w SP w Sechnej

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyjęli nasze zapro-
szenie na uroczystość i uświetnili ją swoją 
obecnością. Jesteśmy wdzięczni za życze-
nia i prezenty. Słowa podziękowania skła-
damy Tym wszystkim, dzięki którym budy-
nek szkoły został otwarty i Tym wszystkim, 
którzy zaangażowali sią w przygotowanie 
uroczystości.

                      M.Drożdż- Dyrektor SP 
w Sechnej

Postępowania przetargowe 
w miesiącach: czerwiec - lipiec
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa”. 
Postępowanie przetargowe z dnia 21.06.2012 r. Wpłynęło 7 ofert. Zamawiający odrzucił 
1 ofertę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. „INKO 2001” K.Łukasik, K.Ka-
czor, J. Majewski Spółka Jawna, Nowy Sącz. Cena oferty - 1 489 784.02 zł - inwestycja  
w trakcie realizacji.
„Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o boksy garażowe w OSP Laskowa - 
etap II”.  
Postępowanie przetargowe z dnia 18.07.2012 r. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma NSBUD Mateusz Fałowski, Nowy Sącz. Cena oferty - 122 659,15 
zł - inwestycja w trakcie realizacji.
„Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Laskowa w ra-
mach otrzymanej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. 
Postępowanie przetargowe z dnia 24.07.2012 r. Wpłynęły 4 oferty.   Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „LIMDROG” Sp z o.o., Li-
manowa, Cena oferty - 660 182.67 zł - inwestycja w trakcie realizacji. 
„Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Laskowa w ra-
mach usuwania skutków klęsk żywiołowych”. 
Postępowanie przetargowe z dnia 24.07.2012 r. Wpłynęło 4 oferty. Zamawiający odrzu-
cił 1 ofertę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe 
„LIMDROG” Sp z o.o., Limanowa. Cena oferty - 481 422,37 zł - inwestycja w trakcie  
realizacji.

Konkursy na dyrektorów 
szkół - rozstrzygnięte

W miesiącu lipcu odbyły się w Gmi-
nie Laskowa konkursy na stanowiska 
dyrektorów szkół i przedszkoli w wyniku 
postępowania konkursowego wyłonieni 
zostali następujący dyrektorzy :
- Monika Sułkowska – Zespół Szkół  
w Laskowej
- Elżbieta Sabik – Zespół Szkół w Ujano-
wicach 
-Elżbieta Pajor – Szkoła Podstawowa  
w Jaworznej
- Wanda Chochlińska - Szkoła Podstawowa  
w Kamionce Małej
- Agata Greń – Szkoła Podstawowa  
w Żmiącej
- Elżbieta Janas – Samorządowe Przed-
szkole w Laskowej
- Halina Oleksy – Samorządowe Przed-
szkole w Ujanowicach.

Bożena Chełmecka 
Kierownik GZOSiP w Laskowej
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Uchwała Rady Gminy Laskowa
W związku ze zmianą Kodeksu Wyborczego Rada Gminy Laskowa,dokonała 
podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze Uchwałą Nr XXIII/141/12  
z dnia 31. lipca 2012 r. wg tabelki. 

Nr
okręgu

Mandaty 
– wg  

jednolitej 
normy

Mieszkań-
ców

na mandat
Granice okręgu

1 1,0748 563 Sołectwo: Sechna

2 1,3631 714 Sołectwo: Ujanowice

3 0,6109 320 Sołectwo: Kobyłczyna

4 1,0672 559 Sołectwo: Krosna

5 0,6376 334 Sołectwo: Strzeszyce

6 1,3669 716 Sołectwo: Żmiąca

7 1,0500 550 Sołectwo: Jaworzna

8 0,9011 472 Część sołectwa Kamionka Mała – granica od strony północnej potok Orzełkówka, 
droga gminna Kamionka Mała - Rozdziele, potok Zakościele, granica sołectwa

9 0,8896 466 Część sołectwa Kamionka Mała – granica od strony północnej potok Orzełkówka, 
droga gminna Kamionka Mała - Rozdziele, potok Zakościele, granica sołectwa

10 0,9431 494
Część sołectwa Laskowa: osiedla Jabłoniec , Dziedzicówka  granica  –  rzeka  Łoso-
sina, droga powiatowa  Łososina  Dolna  – Ujanowice  –  Młynne  1555  K,  droga 
powiatowa  Laskowa  -  Nagórze 1612  K, droga gminna Sławętówka-Wyrąb Jabło-
niec, droga gminna Sławętówka Cuba-Rozdziele - (Krzyż), granica sołectwa

11 1,0538 552

Część sołectwa Laskowa: osiedla Widoma, Kubówka, Nowy Świat, Odrończa .
granica droga powiatowa Łososina Dolna- Ujanowice – Młynne 1555 K, droga 
gminna Odrończa, droga powiatowa Laskowa - Nagórze1612 K, droga gminna Sła-
wętówka - Wyrąb Jabłoniec, droga gminna Sławętówka Cuba - Rozdziele - (Krzyż), 
granica sołectwa, droga wojewódzka Limanowa - Bochnia, granica sołectwa 

12 1,0080 528 Część sołectwa Laskowa: osiedle Jeziornik, Ptaszkówka, Bania granica: droga woje-
wódzka Limanowa- Bochnia, granica sołectwa 

13 0,8820 462
Część sołectwa Laskowa: osiedle Centrum granica: droga powiatowa Łososina 
Dolna - Ujanowice - Młynne 1555 K, droga powiatowa Laskowa - Nagórze 1612 K, 
droga gminna Odrończa

14 0,9851 516
Część sołectwa Laskowa: osiedle Centrum od rzeki , Załpa, część osiedla Rozpite
granica: droga powiatowa Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne 1555 K, droga 
gminna Laskowa - Rozpite, granica sołectwa

15 1,1664 611 Część sołectwa Laskowa - osiedla Nadole, Rozpite Góry, Rozpite, granica: rzeka Ło-
sosina, droga gminna Laskowa - Rozpite, granica sołectwa

Pan Krzysztof Uryga z Kamion-
ki Małej, otrzymał wyróżnienie na 
etapie regionalnym X edycji Ogól-
nokrajowego Konkursu „bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne 2012”. Celem 
konkursu była promocja zasad ochro-
ny życia i zdrowia w gospodarstwie 
rolnym. W etapie regionalnym uczest-
niczyło 13 gospodarstw z terenu dzia-
łania Placówek Terenowych KRUS  
w: Nowym Sączu, Limanowej, No-
wym Targu i Zakopanem. Honorowy 
patronat nad Konkursem objął, Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan 
Bronisław Komorowski.

Orkiestra z Laskowej 
najlepsza !!!
Parafialna Orkiestra Dęta z Lasko-
wej oraz Parafialna Orkiestra Dęta  
z Jaworznej wzięły udział w jubi-
leuszowym XXXV Małopolskim 
Festiwalu Orkiestr Dętych „ECHO 
TRĄBITY” 2012, zorganizowanym 
w dniach 22 – 24 czerwca 2012 r.  
w Nowym Sączu.
W kategorii Orkiestr Parafialnych ko-
misja konkursowa przyznała:
    Pierwsze miejsce Parafialnej Orkie-
strze Dętej z Laskowej dyrygowanej 
przez p. Romana Kogutowicza
    Parafialna Orkiestra Dęta z Jaworz-
nej prowadzona po raz ostatni przez 
p. Emanuela Banasika zajęła trzecie 
miejsce.
    Obydwu Orkiestrom GRATULU-
JEMY !!!
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IV Amatorski Konkurs 
Powożenia Zaprzęgami 
Konnymi w Ujanowicach
29 lipca 2012 roku w Ujanowicach można 
było podziwiać zaprzęgi konne nie tylko  
z Gminy Laskowa, ale z całej Południo-
wej Polski. W konkursie składającym się 
z dwóch przejazdów specjalnie przygoto-
wanego toru: podstawowym i rozgryw-
ce, wzięły udział 24 zaprzęgi.
W kategorii ,,konie małe” komisja sę-
dziowska z MZHK w Krakowie oraz PZHKH 
przyznała pierwsze miejsce Januszowi 
Michalakowi i Antoniemu Łukasikowi  
z Gładyszowa.
W kategorii ,,konie duże” zwyciężyli Mi-
chał Rusnak i Józef Galica z Poronina.
Atrakcją konkursu były ,,zaprzęgi regio-
nalne”, w których najlepiej zaprezento-
wał się Józef Gołąb i Konrad Węgrzyn  
z Ujanowic.
Przyznano również nagrody specjalne: 
Najszykowniejszy zaprzęg regionalny: 
Krzysztof Waligóra / Agnieszka Waligóra 
z Sechnej.
Najszykowniejszy zaprzęg sportowy: 
Bernadeta Krzyżak/Małgorzata Baca  
z Porąbki Iwkowskiej.
Najoryginalniejszy zaprzęg: Zdzisław 
Grzegorzek / Kazimierz Zelek z Ujanowic.

Wszystkie zaprzęgi otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody finansowe  
i rzeczowe ufundowane przez sponsorów 
konkursu.
Wójt Gminy Laskowa pragnie gorąco po-
dziękować tak licznym sponsorom kon-
kursu oraz panu Wojciechowi Krzyżakowi 
Prezesowi Polskiego Związku Hodowców 
Konia Huculskiego za ogrom pracy wło-
żonej w organizację tej ciekawej i wido-
wiskowej imprezy.

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT

Powitanie Lata w Ujanowicach
W ramach Festynu plenerowego ,,Po-

witanie Lata” zorganizowanego w dniu 
01.VII. 2012 roku w Ujanowicach odbył 
się II Gminny Przegląd Dorobku Arty-
stycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz XII Letni Turniej Pił-
ki  Nożnej Trampkarzy o Puchar Wójta  
Gminy  Laskowa.

W konkursie dla KGW składającym 
się z dwóch etapów wzięło udział pięć kół 
z terenu Gminy Laskowa. Ocenie juro-
rów  podlegały specjalnie przygotowane 
potrawy regionalne oraz wcześniej przy-
gotowane tradycyjne scenki obyczajowe.
Komisja konkursowa przyznała pierw-
sze miejsce KGW Laskowej za potrawę 
„ziomniocorka”, jej oryginalną prezen-
tację oraz poprawny od strony tradycji 
program pt.: „Trza by  łobyjś do doktora”.  
Dwa  równorzędne drugie miejsca dla: 
KGW Kobyłczyna – Ujanowice za po-
trawę „Trzosionka” i program, pt.: „Go-
towanie trzosionki” oraz KGW Krosna 
za potrawę „Grochówka” i program, pt.: 
„Zbieranie, sortowanie i suszenie ziół 
leczniczych”.
Trzecie miejsce zajęło KGW z Kamionki 
Małej - przew. Edyta Krawczyk, za potra-

wę pt.: „Trzosionka” i scenkę obyczajową  
pt.: „Przygotowanie do wesela sąsiada”.
Wyróżnienie przyznano KGW w Ka-
mionce Małej - Zofia Bukowiec - za wy-
konanie pieśni ludowych o Kamionce 
Małej.

XII Letni Turniej Piłki Nożnej 
Trampkarzy o Puchar Wójta Gminy La-
skowa rozgrywany w dwóch grupach po 
pięć drużyn systemem ,,każdy z każdym”  
zwyciężyła ,,Sandecja” Nowy Sącz poko-
nując w finale ,,Laskovię”. Kolejne miej-
sca zajęły drużyny z Czchowa, Żmiącej, 
Sechnej, Jaworznej, Ujanowic, Kątów, 
Krosnej i Kamionki Małej.
Okolicznościowe nagrody dla wszystkich 
zespołów wręczyła Pani Stanisława Nie-
bylska - Wójt Gminy Laskowa.                                                

Pajor Zdzisław
Dyrektor GOKSiT w Laskowej

Z życia OSP Laskowa

Rok 2012 w laskowskiej jednostce 
OSP przyniósł kilka zmian i nowości, 
nie chodzi tu jedynie o nowo pozyskany 
sprzęt ale głównie o rozpoczętą rozbu-
dowę boksów garażowych oraz o nowo 
powstałą Młodzieżową Drużynę Pożar-
niczą. Początek roku przyniósł również 
smutne wydarzenia dla naszej OSP,  
gdyż pożegnaliśmy trzech naszych 
druhów: Szczepana Matrasa, Szymona 
Stryczka i Piotra Jonika.

W bieżącym roku dzięki wspar-
ciu sponsorów, firm: JĘDREK, DDD  
i JONIK powstała przy laskowskiej jed-
nostce Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza dziewczęca i chłopięca. W dniu 
30.06.2012 r. w powiatowych zawodach 
MDP w Mszanie Dolnej wywalczyła 
dwa drugie miejsca. Sukces naszych 
drużyn, zawdzięczamy również oso-
bom, które poświęciły swój czas aby 
przygotować naszą młodzież do zma-
gań są to: Paweł Frączek, Wojciech Frą-
czek, Paweł Jonik, Wojciech Ficoń. 

W sierpniu bieżącego roku rozpo-
częła się budowa 2 boksów garażo-
wych i pomieszczeń gospodarczych 
przy remizie OSP w Laskowej. Celem 
na ten rok jest uzyskanie stanu suro-
wego budowy, oraz wstawienie okien  
i drzwi, tak aby przez zimę można było 
garażować tam samochód ratowniczy.  
W ostatnim czasie jednostka z pozyska-
nych dotacji i funduszy zaopatrzyła się 
w kolejne 2 szt. aparatów powietrznych,  
4 szt. kombinezonów chemoodpornych, 
kombinezonów do usuwania gniazd 
szerszeni, motopompy pływającej, de-
tektora wielogazowego do wykrywania 
stężeń np.  tlenku węgla (tzw. czad) oraz 
automatyczny defibrylator zewnętrzny. 
Sprzęt został zakupiony z otrzymanych 
dotacji z Gminy Laskowa, Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożar-
nej oraz z wpłaty 1% od mieszkańców  
i firm znajdujących się na terenie Gmi-
ny Laskowa i nie tylko, ofiarodawcom 
serdecznie dziękujemy za tak wielki 
wkład w podnoszenie poziomu i sku-
teczności naszych działań ratowniczo-
-gaśniczych.

Zarząd OSP Laskowa
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PUNKT  KONSULTACYJNY 
INFORMACJI, WSPARCIA  I  POMOCY  

DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH
PRZEMOCĄ W RODZINIE

DYŻURY:
PSYCHOLOG:  

I , II i III poniedziałek miesiąca 
w godz. 15.30-17.30

PRAWNIK:
 czwartek w godz. 14.00-15.00

PRACOWNIK SOCJALNY: 
środa w godz. 8.00-10.00                                                    

piątek w godz. 13.00-15.00

DZIELNICOWY: 
poniedziałek w godz. 10.00-11.00 

Telefon 0 609 892 088

Punkt mieści się 
na parterze Urzędu Gminy Laskowa.

“Czas na aktywność w Gminie Laskowa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ 
W GMINIE LASKOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej, in-
formuje, iż  jest w trakcie realizacji  projektu pt „Czas na 
aktywność w Gminie Laskowa”.  Projekt finansowany  jest 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma na celu rozwój 
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 
podniesienie aktywności oraz mobilności społecznej.

 W 2012r. do udziału w projekcie zakwalifikowało się 13 
osób, które zostały objęte kompleksowym i fachowym wspar-
ciem mającym na celu wzrost poziomu aktywności zawodo-
wej oraz społecznej. Uczestnicy projektu przeszli  badania le-
karskie oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych. 
Obecnie w ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych 
osoby te uczestniczą w jednym z kursów zawodowych tj. ku-
charz lub obsługa komputera i kasy fiskalnej wraz z kursem 
prawa jazdy kat.”B”. 

                                                                                                               
Kierownik Projektu                                                                                                                                         

  Halina Potoniec

Kolejna rozbudowa sieci kanalizacyjnej
W miesiącu sierpniu rozpoczęła się realizacja inwestycji pn.: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa”. Inwestycja 
realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013, działanie 321 Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej. Całkowity koszt zadania 
wynosi:1.537.427,32 zł, z czego 75 % stanowi kwota dofinan-
sowania z PROW a 25 % środki własne Gminy z możliwością 
odzyskania podatku VAT. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
z dnia 21.06.2012 r. Wykonawcą  w/w zadania została firma 
P.H.U. „INKO 2001” K.Łukasik, K.Kaczor, J. Majewski Spółka Jaw-
na z Nowego Sącza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. 
W ramach zadania wykonane zostanie 6,77 km kanalizacji  
sanitarnej i podłączone zostaną 83 budynki z terenu Gminy  
Laskowa. 
Przewidywany termin zakończenia robót 15 listopad 2012 r.
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

IV Festiwal 
Śliwki, Miodu i Sera
IV Festiwal Śliwki Miodu i Sera już za nami, dziękujemy 
Państwu za tak liczny udział cieszymy się, że razem z Pań-
stwem mogliśmy spędzić to niedzielne popołudnie. Już dzi-
siaj zapraszamy na kolejny V Jubileuszowy Festiwal Śliwki 
Miodu i Sera, z naszej strony obiecujemy Państwa nie za-
wieść a może uda się czymś miłym zaskoczyć?
Wyniki konkursu kulinarnego organizowanego w ra-
mach IV Festiwalu Śliwki Miodu i Sera organizowanego 
5 sierpnia 2012 roku w Laskowej
Komisja Konkursowa w składzie: 
Przewodniczący Komisji- Wojciech Wiśniewski portal In-
ternetowy „Głębia Smaku”
Członkowie Komisji: 
-Leszek Leśnik – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Limanowej, 
-Ewa Pajor – Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa
-Krystyna Maruszczyk – Turystka
-Lech Nowak – Wójt Gminy Tymbark
-Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Mało-
polskiego
Po degustacji zgłoszonych potraw i produktów spożyw-
czych, postanowiła przyznać:
W I kategorii – ciasta, desery, napoje: 
-wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Krosnej za 
placek „Miodownik”  
-wyróżnienie dla Kazimiery Piwowar  - Gospodarstwo 
Agroturystyczne z Męciny  za „Kołacza ze Śliwą”
W II kategorii – dania główne:
-wyróżnienie dla Łukasza Dutki Usługi Gastronomiczne 
„Dutka” za „Udka po cygańsku”
-wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Kamionki 
Małej za „Spółę”
Grand Prix komisja przyznała:
Marii i Krzysztofowi Uryga – Gospodarstwo Agrotury-
styczne „Urygówka” 
z Kamionki Małej za „Udziec barani z pieca”
Nagrody specjalne poza konkursem:
-Nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Tymbark – 
otrzymało KGW Zawadka za „Ser krótko dojrzewający  
z ziołami”
-Nagrodę ufundowaną przez Panią Ewę Pajor Przewodni-
czącą Rady Gminy Laskowa – otrzymało Koło Pszczelarzy 
z Laskowej za „Miód Wiosenny Wielokwiatowy z Pogra-
nicza Czterech Wsi” oraz Stanisław Piaskowy za „Sery 
owcze” 
-Nagrodę ufundowaną przez Małopolską Izbę Rolniczą – 
otrzymało koło Gospodyń Wiejskich z Laskowej za „Śliw-
kowy zawrót głowy”.

Lp. Zgłaszający I Ciasta i desery II Dania główne

1 Koło Gospodyń Wiejskich   
Zawadka Sernik Rolada Serowa

2
Maria i Krzysztof Uryga

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Urygówka” 

Kamionka Mała 54
--- Udziec Barani z pieca

3
Łukasz Dutka

Usługi Gastronomiczne
„Dutka” 

Stara Wieś
Przekładaniec Łącki Udka po cygańsku

4 Stanisław Piaskowy
Słopnice --- Sery owcze

5 Koło Gospodyń Wiejskich   
Krosna Miodownik Śliwka z grochem

6 Koło Gospodyń Wiejskich  
Laskowa

Śliwkowy zawrót 
głowy

Pulpeciki z dorsza  
z sosem śliwkowym

7 Koło Gospodyń Wiejskich  
Kamionka Mała Sernik Spóła

8 Janina Kochniarczyk
Łętowe --- Ser bundz z ziołami

9 Koło Pszczelarzy 
w Laskowej

Miód wiosenny 
wielokwiatowy  

z pogranicza 
czterech wsi

---

10 Gosposie z pod Gorca Warzonka Szyszki serowe

11 Kazimiera Piwowar
z Męciny Kołacz ze śliwą ---

12 Anna Palac
Konina --- Redykołki

13 Izabella Podgórna
Słopnice Naleśniki z serem Chleb ze smalcem 

i ziołami

Rangę Festiwalu 
podniósł nadany 
Certyfikat 
„Śliwkowego 
Produktu 
Lokalnego” 
w Kategorii 
Śliwkowa 
Impreza


