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„Kim jesteś, dokąd zmierzasz, jaki twój 
koniec? Jaki sens ma twoje życie i twoja 
śmierć? Jakie znaczenie mają te wszystkie 
dni, które giną w otchłani nicości; to życie, 
które przemija jak chmury na niebie, nie 
pozostawiając żadnego śladu; twoja wro-
dzona tęsknota za nieśmiertelnością? Czy 
jest coś bardziej osobistego niż sens twego 
życia …?
Spójrz z boku na życie, które ucieka, aby 
ocenić je z mądrością i nie dać się przez 
nie opanować. Tylko wierząc w Boga znaj-
dziesz rozwiązanie najważniejszych proble-
mów twego istnienia, a przede wszystkim 
sens życia.” 

Francesco Bersini

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, pragniemy Państwu życzyć 
wszelkich łask od Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech w szczególny spo-
sób darzy łaską zdrowia i siłami potrzebnymi do zmagania się z trudami 
dnia codziennego, niech umacnia wiarę, nadzieję i miłość, których tak 
bardzo potrzebuje współczesny świat. Życzymy z całego serca, aby Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego upłynęły Państwu w radości i pokoju. 
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XII Międzygminny Konkurs Ortograficzny 
W dniu 20 marca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Ujanowicach, 
odbył się XII Międzygminny Konkurs Ortograficzny, w którym brali udział 
laureaci szkolnych konkursów z gimnazjum w Laskowej, Łososinie Dolnej, 
Tęgoborzy i Ujanowicach.
Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań uczniów językiem 
ojczystym, poprawa poziomu ortografii i sprawności językowych oraz 
uwrażliwienie na poprawność ortograficzną.
Otwarcia konkursu dokonała pani dyrektor Zespołu Szkół w Ujanowicach 
mgr Elżbieta Sabik. Zmagania uczniów oceniało jury, w skład którego 
wchodzili nauczyciele j. polskiego, reprezentujący poszczególne szkoły. 
Uczniowie pisali dyktando zawierające najrozmaitsze pułapki ortogra-
ficzne, które przygotowała przewodnicząca jury pani mgr Małgorzata 
Oleksy.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Szymon Grzegorzek- Zespół Szkół w Laskowej
II miejsce - Mateusz Gwiżdż- Zespół Szkół w Ujanowicach
III miejsce - Marcelina Koncewicz-Publiczne Gimnazjum w Tęgoborzy

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książ-
kowe. Sponsorem nagród była redakcja szkolnej gazetki „Gimgazetka”,  
Spółdzielnia Uczniowska  oraz rodzice, którzy zakupili zbiorek poezji  
o Janie Pawle II przygo-
towany przez grupę pro-
jektową z j. polskiego.  
Organizatorem konkursu 
był nauczyciel j. polskie-
go pani mgr G. Dziedzic.

Podwójne zwycięstwo w finałach wojewódzkich 
w narciarstwie alpejskim
Po udanych startach uczniów Szkoły Podstawowej w zawodach powiatowych, 
przyszedł czas na finały wojewódzkie w narciarstwie alpejskim w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Igrzyska odbyły się 20.03.2014 r. w Kluszkowcach, 
gdzie stawiło się 129 zawodników. Konkurs rozgrywany był w dwóch katego-
riach wiekowych. Tytuły Mistrzów Igrzysk Województwa Małopolskiego w ka-
tegorii wiekowej 2003 i młodsi zdobyli Patrycja Florek i Patryk Gonet - ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Laskowej.  
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Półmetek projektu „Impuls do nauki”
Dobiegł końca sześciomiesięczny kurs języka angielskie-

go w ramach projektu Impuls do nauki współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. W projekcie bierze udział 64 uczniów 
z Gimnazjum w Laskowej i w Ujanowicach. Na zajęciach 
młodzież w miłej atmosferze miała okazję uzupełnić i po-
szerzyć wiadomości przy użyciu nowoczesnych programów 
multimedialnych w ramach dodatkowych zajęć. Nauce towa-
rzyszyło wiele atrakcji, które motywowały uczestników do 
zdrowej rywalizacji. Wśród nich były wspólne zabawy, fil-
my, ciekawe konkursy i quizy, zajęcia metodą drama, a także 
lekcje z udziałem Rodziców. Nic więc dziwnego, że wielu na 
dobre zaprzyjaźniło się z j. angielskim. 
- To jeszcze nie koniec. W drugim półroczu dla Uczestników 
Projektu odbędą się zajęcia rozwijające zdolności koncen-
tracji, a także pobudzające kreatywność. Zakończeniem te-
gorocznej edycji projektu będzie wycieczka w Dzień Dziec-
ka do Warszawy dla tych, którzy uzyskają najlepsze wyniki  
w nauce. Mam nadzieję, że dla wszystkich udział w tym pro-
jekcie będzie dobrym początkiem drogi ku wymarzonej pracy  
– dodaje Wojciech Waliszewski – koordynator projektu.

A już we wrześniu 2014 roku odbędzie się drugi (ostat-
ni) nabór do projektu Impuls do nauki. Projekt jest reali-
zowany w całości z funduszy pozyskanych z zewnątrz,  
w partnerstwie z Gminą Laskowa. Udział w projekcie jest 
bezpłatny. Zapraszamy!
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Zadania inwestycyjne zrealizowane w okresie 
styczeń - marzec 2014 roku
• Udostępnienie e-usług poprzez rozbudowę modernizację 
teleinformatycznego systemu zarządzania w tym: wdro-
żenie SEOD w Gminie Laskowa
Wartość inwestycji – 386.821,41 zł brutto
- środki zewn. - 289.398,35 zł
- środki włas. - 97.423,06 zł.
• Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Żmiącej
Wartość inwestycji – 54.876,60 zł brutto
- środki włas. – 54.876,60 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji  
w bieżącym roku:
• Wymiana klapy i instalacji przeciwpożarowej na klatce 
schodowej w budynku ŚDS w Ujanowicach
Wartość inwestycji – 26.612,08 zł brutto
- środki własne – 26.612,08 zł.
• Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej 
w Jaworznej
Wartość inwestycji – 45.000,00 zł brutto
- środki własne – 45.000,00 zł.
• Przebudowa wodociągu wiejskiego w Ujanowicach ze 
środków PROW– wniosek z dn. 29.01.2014 r. - wnioskowana 
kwota pomocy – 624.911,00 zł. - 75%  + zwrot VAT-u (koszty 
całej inwestycji to 1.024.853,70 zł.) 
• Budowa budynku sali gimnastycznej w Kamionce Małej 
– Zgłoszenie Inwestycji Sportowej na 2014 r. w ramach Wie-
loletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Małopolskiego - wniosek z dn. 30.01.2014 r. - kwota wnio-
skowanej dotacji 1.060.901,69 zł
- środki własne – 627.059,31 zł
• Remiza OSP Kamionka Mała w ramach programu Ma-
łopolskie Remizy 2014 – wniosek z 26.02.2014 r. na zakup 
materiałów budowlanych – kwota wnioskowanej dotacji 
6.442,00 zł.

Przetargi ogłoszone w okresie 
styczeń – marzec 2014 roku:
1. Przebudowa dróg w miejscowości Laskowa tj.

• Przebudowa drogi „Centrum od rzeki” w Laskowej
• Przebudowa dróg w osiedlu ”Centrum” (k. Stawów) w La-
skowej
Wartość inwestycji: 204.952,44 zł brutto
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „LIMDROG z Lima-
nowej
Przewidywany termin zakończenia robót 30.05.2014 r.
2. Remont infrastruktury drogowej w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych tj.
• Remont drogi „Kubankówka” w m. Żmiąca
• Remont drogi „Do lasu gminnego od strony Rozdziela”
• Remont drogi „Czechówka” w m. Kamionka Mała

Udostępnienie e-usług dla mieszkańców 
Urząd Gminy Laskowa informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. „Udostępnienie e-usług 
poprzez rozbudowę i modernizację teleinformatycznego systemu zarządzania, w tym 
wdrożenie SEOD w Gminie Laskowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Całkowita wartość projektu: 386.821,41 zł
- środki zewnętrzne MRPO – 289.398,35 zł
- środki własne (budżet gminy) – 97.423,06 zł
W ramach projektu w Urzędzie Gminy Laskowa wdrożono 10 zintegrowanych aplikacji informatycz-
nych, a także zakupiono do ich obsługi sprzęt oraz przeszkolono pracowników Urzędu. Wdrożone 
aplikacje utworzyły teleinformatyczny system zarządzania, dzięki któremu Urząd Gminy Laskowa 
mógł rozpocząć świadczenie usług publicznych on-line. 
Naszą misją jest polepszenie jakości życia Mieszkańców oraz rozwój lokalnej infrastruktury społe-
czeństwa informacyjnego, stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych służących do roz-
woju lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, zwiększenie wykorzystania Internetu 
oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych 
usług publicznych, zwiększenie ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (on-line) 
przez Gminę Laskowa (budowa systemu autentykacji i identyfikacji), a także podniesienie jakości, 
efektywności i zakresu świadczonych przez Gminę usług publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu 
kosztów. 
Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po usługach – http://infoeurzad.laskowa.pl/ 
Portal Interesanta i Podatnika dostępny jest pod adresem – https://cu-uglaskowa.madkom.pl/

Informacja dla osób 
pobierających stypendium 
socjalne na rok szkolny 
2013/2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Laskowej informuje, iż z dniem  
23 maja 2014 upływa termin złożenia 
oświadczenia o sytuacji finansowej 
rodziny oraz dostarczeniu faktur  
i  rachunków,  potwierdzających ponie-
sione wydatki na zakup art. szkolnych, 
celem wypłaty II raty stypendium.  
W związku z powyższym osoby po-
bierające stypendium socjalne winny 
zgłosić się do tut. ośrodka celem zło-
żenia stosownych dokumentów. 

Pytania i Sugestie
Wójt Gminy Laskowa przyjmuje w sprawie skarg i wniosków 
w godzinach pracy Urzędu, dodatkowo w każdy poniedziałek 
w godzinach: 7.00-8.00 w Urzędzie Gminy Laskowa.

Przewodniczący Rady przyjmuje w sprawie skarg i wnio-
sków:
- poniedziałek w godzinach 14.30 – 15.30
- piątek w godzinach 15.00 – 16.00

Ponadto jeżeli mają Państwo pytanie do Wójta Gminy, Prze-
wodniczącej Rady Gminy, chcą Państwo podzielić się ze 
swoimi uwagami dotyczącymi funkcjonowania Urzędu, a nie 
mogą Państwo zgłosić tego osobiście,  prosimy wszelkie py-
tania i sugestie kierować na adres: gmina@laskowa.pl

Będziemy wdzięczni za Państwa uwagi i sugestie.
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XI POWIATOWY KONKURS POEZJI 
KS. JANA TWARDOWSKIEGO 
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

W myśl tych słów  13. marca 2014 r. w Zespole Szkół  
w Laskowej, odbył się XI Powiatowy Konkurs Poezji  
ks. Jana Twardowskiego. 

Swoją obecnością imprezę zaszczycili: Pan Wojciech 
Włodarczyk Kierownik Biura Poselskiego Posła na Sejm RP 
Wiesława Janczyka, Pani Jolanta Grzegorzek Radna Rady 
Powiatu Limanowskiego, Pan Mieczysław Uryga Członek 
Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Pani Ewa Pajor Prze-
wodnicząca Rady Gminy Laskowa reprezentująca Wójta 
Gminy Laskowa.

Nie sposób również pominąć sponsorów, bez których 
pomocy, tak duża impreza nie miałaby racji bytu. Konkurs  
w tym roku wsparli przedsiębiorcy z gminy Laskowa: Pie-
karnia Pana Piotra Pajora, Piekarnia Pana Ryszarda Strycz-
ka, Firma Handlowa Pana Krzysztofa Chełmeckiego, Firma 
„Laskopol” Pana Romana Dutka, Bank Spółdzielczy w Li-
manowej, Firma „Tymbark – MWS” Sp. z o.o. Sp. k. oraz 
Firma „Navo”.

 Tradycyjnie tegoroczną edycję konkursu rozstrzygnięto  
w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i gimnazja. Ko-
misja konkursowa w składzie: przewodnicząca Pani mgr 
Małgorzata Mikulska z MCK Sokół w Nowym Sączu, Pani 
Ewa Janik z LDK, Pani Danuta Kądziołka z MBP w Lima-
nowej, ks. Proboszcz Parafii Laskowa Andrzej Wanat, Pan 
Zdzisław Pajor Dyrektor GOKSiT w Laskowej, przesłuchała 
46. uczestników z powiatu limanowskiego.

Laureatami w kategorii szkoła podstawowa zostali:
I. Patrycja Dorczak – ZSM nr 2 w Mszanie Dolnej
Mateusz Gądek – SP w Kaninie

II. Julia Wikar – ZPO Słopnice Granice
Aleksandra Trojanowska – SP w Tymbarku
III. Maria Kowal – SP w Rabie Niżnej
Angelo Mliczk – SP nr 1 w Słopnicach
Piotr Woźniak – SP nr 2 w Męcinie

Wyróżnienia:
Wiktoria Gucia – SP nr 1 w Limanowej
Magdalena Król – SP nr 1 w Siekierczynie
Klaudia Ślazyk – SP nr 4 w Słopnicach
Kinga Nawalaniec – SP nr 1 w Starej Wsi
Anna Miśkowiec – SOSW w Dobrej
Wiktoria Paruch – SP w Laskowej
Zofia Długosz – SP w Dobrej
Martyna Kędroń – SP nr 2 w Starej Wsi
Julia Ociepka – SP w Młynnem
Jakub Kocoń – SP nr 4 w Słopnicach 

Laureaci z gimnazjum to:
I. Renata Pietrzak – Gimnazjum w Kasinie Wielkiej
II. Kinga Król – Gimnazjum w Starej Wsi
III. Natalia Czechowska – Gimnazjum nr 3 w Limanowej
Marzena Żmuda – Gimnazjum w Rabie Niżnej

Wyróżnienia:
Beata Rozum – Gimnazjum w Laskowej
Magdalena Zając – Gimnazjum w Skrzydlnej
Izabela Waligóra – Gimnazjum w Ujanowicach
Krzysztof Skalski – Gimnazjum w Dobrej
Dominika Bełżek – SOSW w Dobrej 

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz 
nagrodami książkowymi, a laureaci również  nagrodami rze-
czowymi. 

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy na XII edycję za rok.
Małgorzata Oleksy, Katarzyna Banaś

PUNKT KONSULTACYJNY INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
DYŻURY SPECJALISTÓW:
TERAPEUTA /SPECJALISTA DS.  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE:
II  i IV piątek miesiąca w godz. 1200-1500

PSYCHOLOG: 
I, II i III poniedziałek miesiąca  w godz. 1530-1730

PRACOWNIK SOCJALNY: poniedziałek w godz. 800-1000 
                                                   czwartek w godz. 1300-1500

Punkt mieści się na parterze Urzędu Gminy Laskowa. Konsultacje są bezpłatne i anonimowe.
Termin konsultacji można ustalić pod nr telefonu 609 892 088
Zapraszamy również na spotkania grupy AA „MICHAŁ”- każda niedziela godz. 1430 w budynku  Gminnego Ośrodka 
Kultury w Laskowej (przy Remizie Strażackiej).
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Sprawozdanie
z działalności 
Rady Gminy Laskowa 
za 2013 rok.

W okresie sprawozdawczym Rada 
Gminy obradowała na 10-ciu sesjach, 
w tym  3 sesjach zwołanych na wnio-
sek Wójta Gminy. Na sesjach tych zo-
stało podjętych 87 uchwał, 10 dotyczyło 
zmian w budżecie gminy na 2013 rok, 
a 6 - zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Laskowa na lata  
2013 – 2026. Prawo miejscowe stano-
wiły 33 uchwały, które weszły w życie  
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego 
lub w określonym w uchwale terminie, 
pozostałe weszły w życie z dniem pod-
jęcia. Ponadto Rada Gminy zapoznała 
się z 7 sprawozdaniami Wójta Gminy  
z działalności między sesjami, rozpa-
trzyła 2 skargi, jedną na działania Kie-
rownika GOPS w Laskowej, drugą na 
działalność Sołtysa wsi Kamionka Mała. 
Skarga na działalność Sołtysa rozpatry-
wana była dwukrotnie.   

Na pierwszej sesji Rada Gminy opra-
cowała plan pracy Rady na 2013 rok, 
przyjęła plany pracy i sprawozdania  
z działalności stałych komisji, przyjęła 
rezolucję w sprawie: wyrażenia sprze-
ciwu wobec likwidacji placówki Pocz-
ty Polskiej w Laskowej oraz podjęła  
9 uchwał.

Na następnej sesji Rada zapozna-
ła się z informacją z realizacji ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz ze sprawozdaniami z:
– wysokości średnich wynagrodzeń na-
uczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i pla-
cówkach prowadzonych przez gminę,
– działalności Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych  
i realizacji Gminnego Programu Profi-
laktyki i Przeciwdziałania Uzależnie-
niom za 2012 rok.

Ponadto podjęła 10 uchwał.
Na sesji kwietniowej zostały podjęte 

2 uchwały, natomiast na majowej doko-
nano oceny zasobów pomocy społecz-
nej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej oraz podjęto  
5 uchwał.  

Na kolejnej sesji Rada Gminy roz-
patrzyła sprawozdanie finansowe, spra-
wozdania z wykonania budżetu gminy 
za 2012 rok wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego oraz udzieliła ab-
solutorium dla Wójta Gminy z tytułu 

wykonania budżetu gminy za 2012 rok  
i podjęła łącznie 9 uchwał.

Na sesji lipcowej podjęto 14 uchwał, 
w tym 9 uchwał dotyczących uchwalenia 
statutów sołectw.

Na następnej sesji rozpatrzono in-
formację z realizacji budżetu gminy za 
I półrocze 2013 roku oraz informację  
o kształtowaniu się wieloletniej pro-
gnozy finansowej, w tym przebiegu re-
alizacji przedsięwzięć. Ponadto podjęto  
8 uchwał.

Na sesji listopadowej Rada rozpa-
trzyła wezwanie do uchylenia Uchwały 
Nr XXXIV/227/13 z dnia 20 września 
2013 r. oraz podjęła 15 uchwał dotyczą-
cych m.in. stawek podatkowych, stawek 
za ścieki i gospodarowania odpadami 
komunalnymi.

W grudniu odbyły się 2 sesje, na 
pierwszej sesji podjęto 4 uchwały. Nato-
miast na ostatniej sesji w 2013 roku Rada 
Gminy rozpatrzyła informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych gminy 
Laskowa w roku szkolnym 2012/2013, 
uchwaliła budżet Gminy na 2014 rok, 
oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 
na lata 2014 – 2026 i poza tym podjęła  
9 uchwał. Ponadto na tą sesję zaproszo-
no osoby, którym wręczono okoliczno-
ściowe wazony z podziękowaniem za 
wsparcie finansowe oraz podejmowa-
nie działań na rzecz promocji i rozwo-
ju Gminy Laskowa oraz jej dziedzictwa 
kulturowego.

Zgłoszono 12 wniosków i interpela-
cji, które zostały skierowane do:
– Wójta Gminy Laskowa (11 wniosków),
– Kierownika Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w La-
skowej (1 wniosek).

Frekwencja na sesjach wynosiła 85,3 %.

Liczba mieszkańców Gminy Laskowa na dzień 31.12.2013 rok

L.p. Miejscowość
Liczba osób za-
meldowanych 
na pobyt stały

Urodzo-
nych 2013

Zmarłych 
2013

Wymel-
dowanych 
z pobytu 
stałego

Zameldo-
wanych 
na pobyt 

stały

1 Jaworzna 565 10 3 5 12

2 Kamionka 
Mała 934 18 10 15 4

3 Kobyłczyna 321 8 4 4 1

4 Krosna 560 4 2 7 5

5 Laskowa 3207 42 20 39 41

6 Sechna 567 15 6 6 4

7 Strzeszyce 344 4 1 3 7

8 Ujanowice 733 14 3 15 10

9 Żmiąca 721 17 4 7 4

Razem 7952 132 53 101 88

„Czas na aktywność 
w gminie Laskowa”
Wraz z początkiem stycznia 2014 roku, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Laskowej rozpoczął realizację kolej-
nej edycji unijnego projektu systemo-
wego. 
„Czas na aktywność w gminie La-
skowa”, bo o nim mowa, wzorem lat 
ubiegłych skierowany jest do pod-
opiecznych, korzystających z pomocy 
Ośrodka i mieszkających na terenie 
Gminy. 
W ramach tegorocznych działań projek-
towych zaplanowano realizację wspar-
cia opartego na dokładnej analizie po-
trzeb każdego z uczestników. Przede 
wszystkim skupiono się na skutecznej 
eliminacji barier z jakimi przyszło im 
się zmagać. Przez najbliższe miesiące 
33 osoby, które przystąpiły do projektu 
będą mogły skorzystać z różnorodnych 
zajęć, warsztatów oraz konsultacji,  
a także ciekawych i praktycznych kur-
sów zawodowych, dających możliwość 
dalszego rozwoju. Każda forma opi-
sanego wsparcia, zrealizowana przez 
osoby zakwalifikowane do projektu, 
potwierdzona zostanie zaświadczenia-
mi oraz certyfikatami, określającymi 
uzyskane kwalifikacje i umiejętności. 
W uzupełnieniu do powyższych dzia-
łań, każdemu z Beneficjentów za-
pewniona zostanie pomoc finansowo-
-rzeczowa, umożliwiająca pokrycie 
kosztów związanych z uczestnictwem 
w projekcie. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
OPS 18 33 33 025.

Zapraszamy!
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Kalendarz imprez gminy Laskowa

Lp. Zadanie – impreza: Termin  
realizacji: Współorganizatorzy:

1 ,,Z Wesołą Nowiną...”- XX Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Laskowej. 22 styczeń

2
„Promocja lokalnych walorów i produktów poprzez organizację cyklu 

przedsięwzięć o charakterze promocyjno - rekreacyjnym”. Wykład - Znaczenie 
produktów lokalnych w rozwoju kulturowym i turystycznym regionu.

29 styczeń
Projekt finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania 
„Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

PROW 2007-2013. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym szlaku”

3
„Warsztaty wielopokoleniowe oraz zakup strojów regionalnych dla dziecięcego 

Zespołu Mali Laskowianie”. Warsztaty wielopokoleniowe dot. kultywowania 
miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów.

marzec/maj
Projekt finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania 
„Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

PROW 2007-2013. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym szlaku”

4 Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Księdza Jana Twardowskiego 
,,Śpieszmy się kochać ludzi...”. 13 marzec Z.S. w Laskowej

5 XVI Rejonowy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich w Laskowej. 30 marzec GSKS LASKOWA

6 Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. 13 kwiecień Parafie Rzymsko – Katolickie z terenu Gminy Laskowa

7 X Młodzieżowy Rajd Turystyczny “Szlakami Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy”. maj Z.S. w Ujanowicach

8

„Promocja lokalnych walorów i produktów poprzez organizację cyklu 
przedsięwzięć o charakterze promocyjno rekreacyjnym”. 

Wyjazd studyjny mający na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami 
dot. promocji walorów i produktów lokalnych regionu.

20 maj
Projekt finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania 
„Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

PROW 2007-2013. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym szlaku”

9 Parada Orkiestr Dętych w Laskowej – Festyn. Orkiestry Dęte z terenu LGD 
„Na Śliwkowym Szlaku” i powiatu limanowskiego. 8 czerwiec

Projekt finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania 
„Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

PROW 2007-2013. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym szlaku”

10
Warsztaty muzyczne „Elementy musztry paradnej – ceremoniał oficjalny” dla 
kapelmistrzów i przedstawicieli Orkiestr Dętych biorących udział w Paradzie. 

Odczytanie protokołu konkursowego - wręczenie nagród.
14 czerwiec

Projekt finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania 
„Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

PROW 2007-2013. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym szlaku”

11 XIV Letni Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy w Ujanowicach. 6 lipiec AKS Ujanowice

12 Regionalny Konkurs Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi w Ujanowicach. 27 lipiec PZHKH w Krakowie
MZHK w Krakowie

13

„Promocja lokalnych walorów i produktów poprzez organizację cyklu 
przedsięwzięć o charakterze promocyjno rekreacyjnym”. Konkurs kulinarny 
w ramach festynu plenerowego. Konkurs na najlepszą potrawę regionalną 

z wykorzystaniem produktów lokalnych.

2 sierpień
Projekt finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania 
„Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

PROW 2007-2013. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym szlaku”

14 ,,Festiwal Śliwki Miodu i Sera” w Laskowej – jarmark produktów regionalnych. 
Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. 3 sierpień UG Laskowa

15 Gminne Dożynki w Ujanowicach – Święto Plonów XVII – Konkurs Wieńców 
Dożynkowych. 17 sierpień Społeczność Ujanowic

16 „Odkryj Beskid Wyspowy” - złaz turystyczno - rekreacyjny 
– Laskowa- Żegocina – Kamionna. 24 sierpień Gminy Beskidu Wyspowego

17 Konkurs fotograficzny ,,Gmina Laskowa na starej fotografii”. listopad

18 Młodzieżowy Rajd Turystyczny ,, Szlakiem Cmentarzy z I Wojny Światowej”. 10-11 listopad CKSiT w Żegocinie

19 Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży. 10 grudzień S.P. w Jaworznej

20 XV Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. 22 grudzień

21 Konkurs czytelniczy dla Najmłodszej Grupy Wiekowej. 31 grudzień
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Działalność OSP w Gminie Laskowa 
W okresie od 1 stycznia do 9 grudnia bieżącego roku w gminie Laskowa najwięcej akcji odnotowała OSP z Laskowej, 

która uczestniczyła w 57 zdarzeniach z czego 7 poza terenem gminy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśni-
czego do którego należy. 

Poza działalnością ratowniczo - gaśniczą jednostka OSP Laskowa brała udział w  próbnej ewakuacji szkoły podsta-
wowej w  Jaworznej oraz przedszkola samorządowego w Laskowej. Przeprowadziła także szereg pogadanek i  pokazów 
sprzętu ratowniczo gaśniczego dla dzieci z  przedszkoli i szkół podstawowych oraz brała udział w zabezpieczaniu imprez 
masowych na terenie wsi Laskowa.

Osp Laskowa włączała się aktywnie w działalność Parafii Laskowa poprzez obstawy uroczystości, kierowanie ruchem 
i wykonywanie specjalistycznych prac wysokościowych takich jak mycie wieży kościelnej czy wycinka modrzewia na 
cmentarzu. 

Szczegółowe informacje dotyczące jednostki znajdują się na stronie www.osplaskowa.pl 
Wyjazdy do działań poza gminę Laskowa:

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej, pragnie gorąco podziękować za finansowe wsparcie, w postaci prze-
kazania 1% podatku dochodowego oraz wszelkich darowizn na rzecz naszej jednostki.

 Dostrzegając Państwa życzliwość, dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo naszą organizację. Utwierdza 
nas to w przekonaniu o słuszności naszych działań oraz motywuje do dalszej pracy dla wspólnego dobra. 

Zarząd OSP Laskowa

Miejscowość Rodzaj zdarzenia Gmina

Młynne Pożar traw Limanowa

Młynne Pożar sklepu spożywczego Limanowa

Limanowa Wypadek samochodowy Limanowa

Piekiełko Wypadek drogowy Tymbark

Limanowa Awaryjne zasilanie szpitala Limanowa

Limanowa Pożar domu weselnego Limanowa

Stare Rybie Pożar bud. mieszkalnego oraz stodoły Limanowa

Szczegółowe zestawienie   wyjazdów poszczególnych jednostek w gminie Laskowa:

Zestawienie wyjazdów w rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe:

 

W okresie od 1 stycznia do 9 grudnia bieżącego roku w gminie Laskowa najwięcej 
akcji odnotowała OSP z Laskowej, która uczestniczyła w 57 zdarzeniach z czego 7 poza 
terenem gminy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego do którego należy.  

 
Poza działalnością ratowniczo - gaśniczą jednostka OSP Laskowa brała udział 

w  próbnej ewakuacji szkoły podstawowej w  Jaworznej oraz przedszkola samorządowego w 
Laskowej. Przeprowadziła także szereg pogadanek i  pokazów sprzętu ratowniczo gaśniczego 
dla dzieci z  przedszkoli i szkół podstawowych oraz brała udział w zabezpieczaniu imprez 
masowych na terenie wsi Laskowa. 

Osp Laskowa włączała się aktywnie w działalność Parafii Laskowa poprzez obstawy 
uroczystości, kierowanie ruchem i wykonywanie specjalistycznych prac wysokościowych 
takich jak mycie wieży kościelnej czy wycinka modrzewia na cmentarzu.  

Szczegółowe informacje dotyczące jednostki znajdują się na stronie 
www.osplaskowa.pl  
Wyjazdy do działań poza gminę Laskowa: 

Miejscowość Rodzaj zdarzenia Gmina 
1 Młynne Pożar traw Limanowa 
2 Młynne Pożar sklepu spożywczego Limanowa 
3 Limanowa Wypadek samochodowy Limanowa 
4 Piekiełko Wypadek drogowy Tymbark 
5 Limanowa Awaryjne zasilanie szpitala Limanowa 
6 Limanowa Pożar domu weselnego Limanowa 
7 Stare Rybie Pożar bud. mieszkalnego oraz stodoły Limanowa 
 

Szczegółowe zestawienie   wyjazdów poszczególnych jednostek w gminie Laskowa: 
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Zestawienie wyjazdów w rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe: 

 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej, pragnie gorąco podziękować za 
finansowe wsparcie, w postaci przekazania 1% podatku dochodowego oraz wszelkich 
darowizn na rzecz naszej jednostki. 

 Dostrzegając Państwa życzliwość, dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo 
naszą organizację. Utwierdza nas to w przekonaniu o słuszności naszych działań oraz 
motywuje do dalszej pracy dla wspólnego dobra.  

Zarząd OSP Laskowa 
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POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych,  

najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości,

smacznego jajka,  
mokrego dyngusa

i mnóstwo  
wiosennego optymizmu.

Życzy Zarząd OSP Laskowa
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

Zakaz wypalania traw 
KP PSP w Limanowej przypomina, że praktyka wiosen-

nego wypalania traw jest procederem zabronionym i podlega 
odpowiedzialności karnej:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
określa: 

• Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużyt-
ków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz 
trzcinowisk i szuwarów. 

• Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – 
podlega karze aresztu albo grzywny. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

• § 39. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na 
polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, la-
sów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź  
w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także 
bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest 
dopuszczalne. 

Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmiana-
mi) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu 
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, 
mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10”. 

Warsztaty wielopokoleniowe 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, 

realizuje projekt pt. „Warsztaty wielopokoleniowe oraz za-
kup strojów regionalnych dla dziecięcego Zespołu "Mali 
Laskowianie”,  finansowany ze środków EFRROW, w ra-
mach działania „Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” PROW 2007-2013.

Celem zadania jest kultywowanie miejscowych tradycji, 
obrzędów i zwyczajów poprzez aktywny udział w warsztatach 
wielopokoleniowych oraz uzupełnienie brakujących strojów 
dla dziecięcego Zespołu regionalnego "Mali Laskowianie".

W ramach projektu zorganizowane są warsztaty wielo-
pokoleniowe, których tematyka bezpośrednio związana jest  
z miejscową tradycją, zwyczajami, adresowana jest do każdej 
grupy wiekowej. Aranżacja warsztatów ma służyć integracji 
pokoleń, zdobywaniu nowych umiejętności, przekazaniu wie-
dzy i doświadczeń młodym. Warsztaty umożliwią zdobycie fa-
chowej wiedzy i umiejętności z zakresu rękodzieła artystycz-
nego, bibułkarstwa i zdobnictwa.

Warsztaty prowadzi Pani Maria Brylak – Załuska, etnograf 
– emerytowany pracownik Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu i Małopolskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym 
Sączu. Niezastąpione są również Panie z KGW w Laskowej, 
które służą swą wiedzą i umiejętnościami.

Pierwszy cykl warsztatów dot. bibułkarstwa, zdobnictwa 
już za nami – końcowym efektem są przepiękne palmy wy-
konane przez uczestników warsztatów z kwiatów wcześniej 
przygotowanych i naturalnych materiałów.

Zapraszamy na majowe spotkania – warsztaty:
07 maj 2014 r., godz. 1300 – 1600 rękodzieło artystyczne, ro-
bótki ręczne 3 godz. 
14 maj  2014 r., godz. 1300 – 1600 rękodzieło artystyczne, 
robótki ręczne 3 godz.

HotSpot na terenie parku w Laskowej  
Informujemy, iż od dnia 9 kwietnia br. dzięki uprzejmości firmy FHU 
„Intersieć” na terenie parku rekreacyjnego w Laskowej (naprzeciw 
Kościoła) uruchomiono HotSpot zapewniający dostęp do sieci In-
ternet.
Aby uzyskać darmowy dostęp do Internetu wystarczy wyszukać 
sygnał sieci i zalogować się (SSID sieci - intersiec_hotspot).  Po 
zalogowaniu użytkownik automatycznie otrzymuje dostęp do sieci 
Internet.
Maksymalna szybkość pobierania danych: 1 Mbit/s
Maksymalna szybkość wysyłania danych: 256 kbit/s


