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Przewodniczący Rady Gminy Laskowa - str.2

W dniu 5 czerwca 2018 r. podczas 45 sesji 
Rady Gminy Laskowa Radni powierzyli mojej 
osobie pełnienie funkcji przewodniczącego 
Rady Gminy Laskowa. Wybór nowego 
Przewodniczącego Rady Gminy Laskowa był 
konsekwencją objęcia stanowiska pełniącego 
funkcję Wójta Gminy Laskowa przez 
dotychczasowego Przewodniczącego Rady 
Gminy Laskowa Pana Piotra Stacha, któremu 
w tym miejscu gratuluję. 

Piotr Stach - pełni funkcję Wójta - str.3

W dniu 11 czerwca br. Pani Joanna Żurek-
Wójcik  Kierownik Oddziału Nadzoru 
P r a w n e g o  M a ł o p o l s k i e g o  U r z ę d u 
Wojewódzkiego w Krakowie w imieniu 
P r e z e s a  R a d y  M i n i s t r ó w  M a t e u s z a 
Morawieckiego, wręczyła mi Akt Powołania 
do pełnienia funkcji Wójta Gminy Laskowa do 
czasu objęcia obowiązków przez nowo 
w y b r a n e g o  w ó j t a  w  w y b o r a c h 
samorządowych zaplanowanych na miesiąc 
listopad 2018 roku.

5 sierpnia 2018r - X Festiwal Śliwki Miodu i Sera w Laskowej - str.7

Dodatkowe atrakcje: Lunapark, możliwość zakupu produktów regionalnych, konkursy dla publiczności! Zapraszamy!

15:15 Rozpoczęcie X Festiwalu 
Śliwki Miodu i Sera, powitanie gości 
i ogłoszenie konkursu kulinarnego - powołanie jury
15:30 Występ Zespołu Dolina Łososiny
16:00 Koncert Ojca Łukasza Buksy 
– OBUDŹ SIĘ MOŻESZ WIĘCEJ  
17:30 Koncert Zespołu Poisons
18:00 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego
18:30 Koncert Zespołu Reggaeside
19:30 Konkursy z Radiem RDN Nowy Sącz

20:30 Koncert Zespołu Lady Pank
21:50 Pokaz pirotechniczny

  PROGRAM FESTIWALU
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Przewodniczący Rady Gminy Laskowa

Szanowni Państwo, 
W dniu 5 czerwca 2018 r. podczas 45 sesji Rady Gminy Laskowa, Radni powierzyli mojej osobie pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Gminy 

Laskowa. Wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy Laskowa, był konsekwencją objęcia stanowiska pełniącego funkcję Wójta Gminy Laskowa przez 
dotychczasowego Przewodniczącego Rady Gminy Laskowa Pana Piotra Stacha, któremu w tym miejscu gratuluję powołania na tą niezwykle odpowiedzialną 
funkcję Wójta Gminy Laskowa oraz składam życzenia wszelkiej pomyślności i owocnej pracy na rzecz Gminy Laskowa na nowym stanowisku. 

Dziękując Państwu Radnym za obdarzenie mnie zaufaniem i wybór na Przewodniczącego Rady Gminy Laskowa chciałbym zapewnić, że wykonując 
powierzone mi obowiązki, będę czynił wszelkie starania aby praca Rady przebiegała w atmosferze wzajemnego szacunku i z pożytkiem dla wspólnoty 
samorządowej Gminy Laskowa, tak jak to było dotychczas. 

Do końca obecnej kadencji zostało niespełna 5 miesięcy. W tym okresie jako Rada Gminy Laskowa wraz 
z nowo powołaną osobą pełniącą funkcję Wójta Gminy Laskowa Panem Piotrem Stachem i przy wsparciu 
Urzędu Gminy będziemy przede wszystkim kontynuować rozpoczętą przez poprzedniego Wójta Gminy 
Laskowa Pana Czesława Stanisławczyka, pracę przy inwestycjach gminnych i innych zadaniach Gminy, jak 
również czynić starania o dalsze rozwijanie potrzebnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej. W tym 
miejscu pragnę w imieniu Rady Gminy Laskowa raz jeszcze podziękować Panu Czesławowi 
Stanisławczykowi - za pracę na rzecz  Gminy Laskowa oraz za poświęcenie i trud włożony w rozwój Gminy. 

Oprócz kontynuacji i bieżącego wykonywania zadań Gminy, Rada Gminy Laskowa zobligowana jest 
także wykonać nałożony przez ustawodawcę obowiązek w zakresie dostosowania statutu Gminy do zmian 
ustawy o samorządzie gminnym. Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji z woli ustawodawcy wejdą w życie 
zmiany w zakresie działania samorządu, m.in. wydłużenie kadencji organów gminy do 5 lat, zmiany w zakresie 
głosowań przez Radnych nad podejmowanymi uchwałami (wprowadzenie głosowań imiennych) oraz udziału 
obywateli w pracach organów Gminy. Jeszcze w tej kadencji Rada Gminy powinna dokonać odpowiednich 
zmian w statucie Gminy poprzez wprowadzenie stosownych przepisów. Prace w tym zakresie zostały przez 
Radę rozpoczęte i nowe rozwiązania dostosowujące statut gminy do nowej rzeczywistości prawnej zostaną 
przez Radę przygotowane i wdrożone. 

                                                                                 

Ogłoszenie UG Laskowa

Urząd Gminy Laskowa zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców 
o wykaszanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych, które 
bezpośrednio przylegają do ich posesji. Utrzymanie drożności rowów jest 
warunkiem sprawnego przepływu wód opadowych szczególnie podczas 
intensywnych opadów deszczu.

Jednocześnie prosi się właścicieli nieruchomości sąsiadujących 
z drogami  o obcinanie zwisających  konarów drzew, które utrudniają 
swobodny przejazd pojazdów jak również ograniczają widoczność. Jest to 
szczególnie istotne z punktu widzenia możliwości dojazdu służb takich jak: 
pogotowie ratunkowe, straż pożarna i inne. 

Należy nadmienić, że usuwanie konarów drzew zwisających nad pasami 
drogowymi, a rosnących na sąsiednich działkach należy do obowiązków 
właścicieli tych działek.  

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować 
odpowiedzialnością odszkodowawczą. 

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów azbestowych

Dnia 13 lutego 2018 r. Gmina Laskowa podpisała umowę z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu 
pn.: „Odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu 
Gminy Laskowa”.

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020. Całkowita kwota 
projektu wynosi 165.975,00 zł. w tym dofinasowanie obejmuje 
141.078.74 zł.

W sprawie odbioru odpadów azbestowych można uzyskać informację 
pod nr tel. 18 33-00-224 lub w Urzędzie Gminy, pok. 25.

Z poważaniem
Michał Kogutowicz

Zagospodarowanie stawów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Laskowej

Gmina Laskowa realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie stawów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Laskowa” 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność”, w ramach 
przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej aktywność turystyczną obszaru LGD ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju, zadanie 
objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 25 kwietnia 2018 r. z Zakładem Melioracyjno-Budowlanym „WiR” sp. J., z siedzibą 
34-600 Limanowa, ul. Zygmunta Augusta 12, na kwotę 306.641,72 zł brutto.

Dofinansowanie z PROW wynosi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W ramach zadania planuje się:  
ź wykonanie robot ziemnych, 
ź wykonanie ścieżek spacerowych, 
ź place postojowe z placem manewrowym, 
ź małą architekturę (tj. wykonanie przenośnych ławek drewnianych), 
ź rowy opadowe, tj. wykonanie czyszczenia i przeglądu rowów opadowych wraz  z zabezpieczeniem,
ź zmniejszenie jednego ze stawów.    
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Szanowni Mieszkańcy

W dniu 11 czerwca br. Pani Joanna Żurek-Wójcik Kierownik Oddziału Nadzoru Prawnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w imieniu 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wręczyła mi Akt Powołania do pełnienia funkcji Wójta Gminy Laskowa do czasu objęcia obowiązków 
przez nowo wybranego wójta w wyborach samorządowych zaplanowanych na miesiąc listopad 2018 roku.

Pełniąc tę funkcję dołożę wszelkich starań, aby budżet Gminy Laskowa, był realizowany zgodnie z przyjętym planem na 2018 rok. 
Problemy i potrzeby mieszkańców Gminy Laskowa są mi bardzo dobrze znane. Rozbudowa sieci sanitarnej, remont istniejącej i budowa nowej 

infrastruktury drogowej wraz z budową chodników w miejscach najbardziej newralgicznych, rozbudowa zaplecza rekreacyjno-turystycznego, opracowanie 
monografii Gminy Laskowa są to priorytety, które będę starał się w pierwszej kolejności realizować. 

Pragnę wszystkich Państwa serdecznie zaprosić na imprezy 
organizowane w najbliższym czasie, największe z nich to: Gminne Obchody 
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości z widowiskiem 
patriotyczno-religijnym pt. „Od miłości do niepodległości”, którego 
reżyserem jest Pani Teresa Ryś a aktorami są mieszkańcy naszej Gminy,
X Festiwal Śliwki Miodu i Sera, którego gwiazdą wieczoru jest Zespół Lady 
Pank oraz Gminne Uroczystości Dożynkowe, których organizatorem jest 
miejscowość Krosna. 

Wszystkim Mieszkańcom  oraz gościom odpoczywającym w naszej 
Gminie, życzę wszystkiego dobrego, samych słonecznych dni i udanego 
wypoczynku.

Z wyrazami szacunku

Piotr Stach
pełniący funkcję Wójta Gminy Laskowa

Gmina Laskowa realizuje projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr.

W ramach zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe” przewiduje się wymianę 82 
nieekologicznych kotłów. Całkowita kwota projektu w latach 2018-2020 wynosi 725.601,61 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 655.998,35 zł.

W ramach projektu zostało już podpisanych 17 umów z mieszkańcami na dofinansowanie do wymiany nieekologicznego źródła ciepła. 
W tym 2 mieszkańców, którzy złożyli wnioski o rozliczenie dotacji otrzymało już zwrot dofinansowania.

Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych co pozytywnie wpłynie na poprawę jakości powietrza. Celem pośrednim 
projektu jest poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków 
życia mieszkańców, podniesienia atrakcyjności turystycznej terenów Gminy.

Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe

Gmina Laskowa będzie realizować 2018 r. projekt pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita kwota projektu wynosi 333.418,16 zł., w tym dofinasowanie obejmuje 283.405,42 zł.

Do zadań Gminy należy m. in. utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich 
mieszkańców Gminy przyjmując co najmniej takie odpady jak:

ź przeterminowane leki i chemikalia;
ź zużyte baterie i akumulatory;
ź zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
ź meble i inne odpady wielkogabarytowe;

ź zużyte opony;
ź odpady zielone;
ź odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów



Odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa

Gmina Laskowa przystępuje do realizacji projektu pn.: „Odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 
Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie w/w. zadania. W ramach Projektu 
w latach 2018-2020 planuje się odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 360 Mg (120Mg/rok).

Całkowita kwota projektu w latach 2018-2020 wynosi 165.975,00 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 141 078,75 zł.

Celem projektu jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie szkodliwego wpływu azbestu na środowisko 

Dofinansowania inwestycji drogowych.

Gmina Laskowa uzyskała promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania pn:

1) Remont drogi gminnej „Strzeszyce -Laskowa” nr K340238 w miejscowości Strzeszyce w km 0+620-1+160 

2) Remont drogi gminnej „Zabrze – Kromolin” Sięgacz w km 2+415 (odnoga prawa) nr 2530124 w miejscowości Sechna w km 0+000 – 0+420

3) Remont drogi gminnej „Laskowa – Rozpite” nr K340235 w miejscowości Laskowa w km 0+200-1+300 
ź Odcinek I – km 0+300-1+300 (zakres objęty dofinansowaniem)
ź Odcinek II – km 0+200-0+300 (zakres finansowany ze środków własnych Gminy)

4) Remont drogi gminnej „Grzesiówka” nr 2530039 w miejscowości Laskowa w km 0+000-0+075, 0+359-0+500

5) Remont drogi gminnej „Oślak” nr 2530049 w miejscowości Jaworzna w km 0+000-0+820
ź Odcinek I – km 0+000-0+680, 0+720-0+820 (zakres objęty dofinansowaniem)
ź Odcinek II – km 0+680-0+720 (zakres finansowany ze środków własnych Gminy)

Obecnie Gmina Laskowa przeprowadziła procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawców dla poszczególnych zadań. Zamówienie ma zostać 
zrealizowane w terminie do dnia 15 września 2018 r.

Gmina Laskowa z Programu na rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów otrzymała dofinansowanie w kwocie 825.044,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Krosna – Żmiąca w miejscowości Krosna w km 1+285 – 1+920  wraz z remontem przepustu w km 1+685 
oraz mostu w km 1+910. 
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Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa gazowe i biomasę

Gmina Laskowa realizuje projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa gazowe i biomasę” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr

W ramach zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa gazowe i biomasę” przewiduje się wymianę 160 
nieekologicznych kotłów. Całkowita kwota projektu w latach 2018-2020 wynosi 1.422.332,66 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 1.279.995,25 zł.

W ramach projektu zostały już podpisane 73 umowy z mieszkańcami na dofinansowanie do wymiany nieekologicznego źródła ciepła. 
W tym 13 mieszkańców, którzy złożyli wnioski o rozliczenie dotacji otrzymało już zwrot dofinansowania.

Celem projektu jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję CO2, o 30 % oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz 
gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. W wyniku realizacji projektu nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. 
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu jakości powietrza, a przez to na zwiększenie szans rozwoju obszarów Gminy Laskowa poprzez poprawę 



OPIEKA SPOŁECZNA 5Biuletyn Informacyjny Gminy Laskowa

Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze - nowy okres zasiłkowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, iż wnioski na świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 
można składać od 01 sierpnia 2018r. (w formie elektronicznej od 01 lipca 2018r.)

Wnioski na świadczenia rodzinne:
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 

sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 

1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 

dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego 
dnia lutego następnego roku.

Kryterium dochodowe i kwoty świadczeń rodzinnych nie ulegają zmianom w nowym okresie zasiłkowym.
Wnioski na świadczenie wychowawcze:
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny  okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października 
tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 
dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 
1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 
1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego 
następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W dniach 24-25 maja 2018 roku odbył się XIV Młodzieżowy Rajd Szlakiem Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy, w którym wzięło udział 8 drużyn 
składających się z młodzieży w wieku gimnazjalnym. Uczniowie wędrowali szlakami Beskidu Wyspowego, by poznać miejsca tajnego nauczania na terenie 
Gminy Laskowa, oddając hołd wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju oświaty w czasie II Wojny Światowej. Po przybyciu drużyn rajdowych do 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach uczniowie udali się na wieczorną Mszę Świętą by wspólnie modlić się w intencji zmarłych profesorów, 
uczniów tajnego nauczania oraz uczestników rajdu. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie podczas, którego przypomniano sylwetki nauczycieli tajnego
nauczania. Podsumowaniem pierwszego dnia rajdu był konkurs na biografię 
ucznia tajnego nauczania lub żołnierza AK oraz konkurs wiedzy na temat 
tajnego nauczania. Następnego dnia uczniowie rywalizowali w konkursie 
piosenki turystycznej oraz prezentowali zabraną przez siebie w trasę 
apteczkę pierwszej pomocy. Następnie uczestnicy udali się na cmentarz, 
aby złożyć kwiaty, zapalić znicze i wspólnie pomodlić się przy grobach tych, 
którzy narażając siebie, krzewili patriotyzm.

Wyniki rywalizacji:
ź Sztoskrotki (Laskowa) I miejsce
ź Którędy na Jaworz? (Ujanowice) I miejsce
ź Dziki pana Maćka (Ujanowice)I miejsce
ź Gazdy (Ujanowice) I miejsce
ź Muminki (Laskowa) II miejsce
ź Bogowie prestiżu (Ujanowice) II miejsce
ź Teletubisie (Laskowa) III miejsce
ź Jagody dla wtajemniczonych (Ujanowice) III miejsce

XIV Młodzieżowy Rajd Szlakiem Tajnego Nauczania
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Świadczenie „Dobry Start”

W dniu 01 czerwca 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. 

Świadczenie przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w kwocie 300,00 zł na dziecko uczące się do 20 roku życia (24 roku życia 
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).  Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci realizujące roczne 
przygotowanie przedszkolne oraz uczące się w szkołach wyższych i policealnych. Przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od dochodu rodziny.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać w tut. Ośrodku od  01 sierpnia 2018r. (w formie elektronicznej od 01 lipca 2018r.) do 30 listopada 
2018r.



4 sierpnia 2018 - Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Samorząd Gminy Laskowa, zaprasza Państwa na gminne uroczystości obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą 
się w dniu 4 sierpnia 2018 roku (tj. sobota) od godziny 16:00 w Laskowej na stadionie sportowym KUKS „Laskovia.” 

Program uroczystości:
ź 16:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Laskowej
ź 17:00 Przemarsz na stadion KUKS „Laskovia”
ź 17:15 Powitanie gości i odśpiewanie Hymnu Narodowego
ź 17:30 Pokaz historyczny konnej grupy rekonstrukcyjnej
ź 18:00 Widowisko patriotyczno-religijne pt.: „Od miłości do niepodległości”
ź 21:00 Zakończenie uroczystości
ź 21:15 Dancing pod gwiazdami z przebojami lat 80’ i 90’
Wyjątkowość tej uroczystości oparta jest na zaangażowaniu się w jej przygotowanie ponad 200 mieszkańców naszej Gminy z czego 

w samym widowisku patriotyczno-religijnym zatytułowanym „Od miłości do niepodległości” bierze udział 165 osób w wieku od 6 do 70 lat. 
Zaś widzowie, poprzez wspólny śpiew pieśni i piosenek patriotycznych, staną się czynnymi uczestnikami widowiska, a w „nagrodę” każdy 

będzie mógł spróbować wojskowej grochówki z kotła.  
Życzymy, aby ta wyjątkowa uroczystość dostarczyła Państwu wielu niezapomnianych wrażeń.
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Gorące lato w Gminie Laskowa

ź 14 lipca – w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy, nocne wyjście na Korab, zbiórka o godzinie 21:00 w Laskowej w parku obok fontanny. Msza Święta 
o godzinie 24:00

ź 22 lipca – Msza Święta w intencji samorządowców Gminy Laskowa przy kaplicy Św. Kingi na Gołej Górze w Żmiącej – godz. 15:00
ź 29 lipca – Galicyjski Turniej Zaprzęgów Regionalnych w Ujanowicach
ź 4 sierpnia – Gminne obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Widowisko patriotyczno-religijne pt.: „Od miłości do 

niepodległości”. Stadion KUKS „Laskovia”
ź 5 sierpnia - X Festiwal Śliwki Miodu i Sera, gwiazdą wieczoru jest Zespół Lady Pank. Stadion KUKS „Laskovia”
ź 19 sierpnia - Gminne Uroczystości Dożynkowe w miejscowości Krosna i Konkurs Wieńców Dożynkowych. Gwiazdą wieczoru jest Zespół Krywań.
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Poprzez doświadczenia uczymy się najefektywniej, ponieważ poznajemy świat wszystkimi naszymi zmysłami, dlatego też w ramach swojej działalności 
dydaktycznej pani Aneta Niezabitowska - Bielecka i pani Regina Białk już po raz XI zorganizowały Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy 
fizyki i chemii”, które odbyło się 8 czerwca 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej. W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści z Łososiny Dolnej,

Sadku - Kostrzy, Przyszowej i Laskowej oraz nauczyciele fizyki i chemii. 
Celem prezentowanych doświadczeń było pokazanie drugiego ciekawego 
oblicza  chemii i fizyki - nauk zajmujących i pasjonujących młode umysły. 
Pokazom towarzyszyła gorąca atmosfera odbioru prezentowanych przez 
uczniów doświadczeń, które zawierały elementy zabawy, pobudzały 
gimnazjalistów do myślenia, wyciągania wniosków i stawiania pytań. 
Audytorium stanowili zaproszeni goście:

Sekretarz Gminy Laskowa - Pan Jan Orzeł
Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - Pani Bożena 

Chełmecka.
Na zakończenie imprezy gimnazjaliści demonstrujący ciekawe 

doświadczenia otrzymali nagrody oraz dyplomy, a nauczyciele fizyki i chemii 
podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do udziału w XI 
Międzyszkolnym Spotkaniu Młodych Fizyków i Chemików w naszej szkole.

XI Międzyszkolne Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików
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Serdecznie Państwa zapraszamy na X Festiwal Śliwki Miodu i Sera, który odbędzie się 

w dniu  5 sierpnia 2018 roku od godziny 15:15 na stadionie KUKS „Laskovia” w Laskowej.

X Festiwal Śliwki Miodu i Sera w Laskowej - 5 sierpnia 2018

Dodatkowe atrakcje: 
 - Lunapark, 
 - możliwość zakupu produktów regionalnych, 
 - konkursy dla publiczności! Zapraszamy!

15:15 Rozpoczęcie X Festiwalu Śliwki Miodu i Sera, 
powitanie gości i ogłoszenie konkursu kulinarnego 
- powołanie jury
15:30 Występ Zespołu Dolina Łososiny
16:00 Koncert Ojca Łukasza Buksy 
– OBUDŹ SIĘ MOŻESZ WIĘCEJ  
17:30 Koncert Zespołu Poisons
18:00 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego
18:30 Koncert Zespołu Reggaeside
19:30 Konkursy dla publiczności

20:30 Koncert Zespołu Lady Pank
21:50 Pokaz pirotechniczny

  PROGRAM FESTIWALU



Opracowanie: STUDIO FOTOGRAFII i REKLAMY
www.fabryka-wspomnien.com.pl

XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

W Przeglądzie wzięło udział 8 Orkiestr:
ź Orkiestra Dęta przy OSP Męcina,
ź Parafialna Orkiestra Dęta z Krosnej,
ź Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej,
ź Parafialna Orkiestra Dęta z Jaworznej,
ź Orkiestra Dęta OSP Dobra,
ź Orkiestra Dęta „Echo Podhala” z Limanowej,
ź Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej,
ź Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krużlowej.

W dniu 10 czerwca 2018 roku w Laskowej na boisku sportowym, „KS Laskovia”, odbył się XVIII 
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, którego organizatorami byli: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportui Turystyki w Laskowej oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Konkurs przeprowadzony został w trzech grupach: I. Orkiestry OSP, II. Orkiestry Parafialne,
 III. Orkiestry działające przy Ośrodkach Kultury, Stowarzyszeniach społeczno–kulturalnych

XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej, oceniała komisja konkursowa w składzie:
Leszek Mieczkowski - naczelnik i dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym 

Sączu oraz Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej. 
Stanisław Stachoń - szef Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. Wieloletni 

muzyk, solista orkiestry.
Leszek Łopalewski - wieloletni muzyk Filharmonii Lubelskiej, obecnie nauczyciel i kierownik sekcji 

instrumentów dętych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu. 

Komisja konkursowa po wysłuchaniu 8 Orkiestr Dętych zgłoszonych do Przeglądu postanowiła 
przyznać następujące miejsca i nagrody:
W GRUPIE I - ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ź I miejsce, przyznano: Orkiestrze Dętej przy OSP z Męciny.
ź II miejsce, przyznano: Orkiestrze Dętej OSP z Mszany Dolnej.
ź III miejsce, przyznano: Orkiestrze Dętej OSP z Dobrej.

W GRUPIE II - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY PARAFIACH
ź I miejsce, przyznano: Parafialnej Orkiestrze Dętej z Jaworznej.
ź II miejsce, przyznano: Parafialnej Orkiestrze Dętej z Laskowej.
ź III miejsce, przyznano: Parafialnej Orkiestrze Dętej z Krosnej.

W  G R U P I E  I I I  -  O R K I E S T R  D Z I A Ł A J Ą C Y C H  P R Z Y  O Ś R O D K A C H  K U L T U R Y 
I STOWARZYSZENIACH

ź I miejsca nie przyznano.
ź Orkiestrze Dętej „Echo Podhala” z Limanowej.II miejsce, przyznano: 

Na 41. Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu, Komisja postanowiła 
zakwalifikować: 

ź Orkiestrę Dętą przy OSP w Męcinie, 
ź Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dolnej, 
ź Parafialną Orkiestrę Dętą z Jaworznej,
ź Parafialną Orkiestrę Dętą z Laskowej, Orkiestrę Dętą „EchoPodhala” z Limanowej.

Organizowaną imprezę uświetnił koncert Kapeli „ GÓROLE”. Całość zakończyła zabawa taneczna 
z zespołem „REMO”. Wszystkim Orkiestrom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


