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Urząd Gminy
w Laskowej

34-602 Laskowa 643
www.laskowa.pl

laskowa@gminy.pl

Godziny
pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek:
7.30 - 15.30

Wójt Gminy
tel. 018 33 00 214

Sekretariat
tel. 018 33 00 210

Sekretarz Gminy
tel. 018 33 00 216

Skarbnik - księgowość
tel. 018 33 00 223

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 018 33 00 215

Gminny Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli

tel. 018 3333 231, 018 33 33 232

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
tel. 018 333 30 25

lub 018 333 30 76 wew. 34

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki:

34-602 Laskowa
tel. 018 333 30 05

Ostatnie dni dla nas wszystkich są bardzo ciężkie 
i pełne przykrych doświadczeń. Rozpacz, lęk i bezradność, 
przeplatają się z pytaniem co dalej ...? Intensywne opady 
deszczu spowodowały na terenie gminy Laskowa 
uaktywnienie się wielu czynnych osuwisk ziemi, które 
bezpośrednio zagrażają budynkom mieszkalnym. Na chwilę 
obecną (tj. 22.06.2010 r.) mamy 9 budynków uszkodzonych, 
23 budynki częściowo uszkodzone i 68 budynków 
zagrożonych przez osuwiska, ewakuowano już 30 osób.

Apelujemy do Państwa o pomoc finansową dla 
poszkodowanych, wpłat można dokonywać na konto 
Urzędu Gminy Laskowa nr 23 88040000 0010 0100 0055 
0002 BS Limanowa o/Laskowa.

Apel o pomoc!

każda kwota, nawet ta mała - pomoże !!!

Stanisława Niebylska

Wójt Gminy Laskowa
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Urząd Gminy w Laskowej podaje informację o sytuacji 
kryzysowej w związku z uaktywnieniem się osuwisk 
w czasie powodzi na przełomie maj/czerwiec 2010 r.:
Budynki uszkodzone  9 szt.
Budynki częściowo uszkodzone (popękane): 23 szt.
Budynki zagrożone przez osuwiska:  84 szt.
z tego:
Budynki z których ewakuowano rodziny: 6 rodzin
Łączna liczba osób ewakuowanych:  30 osób
Łączna liczba wszystkich osuwisk zgłoszonych:  66 szt.

Ponadto zniszczonych jest ok.:
64 dróg gminnych
29 przepustów
10 szt. mostów i kładek    

W ostatnim czasie naszą Gminę dotknęły klęski 

powodzi i osuwisk, sytuacja jest bardzo poważna 

wiele osób straciło cały dorobek swojego życia, 

osuwiska nadal zbierają swoje żniwo. W obliczu 

tak wielkiej tragedii, jako Wójt Gminy Laskowa 

łącząc się w bólu z poszkodowanymi podjęłam 

decyzję, że nie jest to czas i miejsce na orga-

nizowanie imprez, przeglądów czy festynów. 

W związku z powyższym odwołuję wszystkie 

przedsięwzięcia kulturalne organizowane 

w 2010 roku przez Urząd Gminy Laskowa 

i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 

w Laskowej. Podczas planowanych dożynek, 

odbędzie się Msza Święta dziękczynna i konkurs 

wieńców dożynkowych, na tym uroczystość 

zostanie zakończona.

Środki finansowe planowane na tego-

roczne imprezy, zostaną przekazane na po-

moc dla osób pokrzywdzonych osuwiskami 

oraz na usuwanie strat wywołanych osuwa-

jącą się ziemią na terenie Gminy Laskowa.

Stanisława Niebylska

Wójt Gminy Laskowa

Laskowa odzyskuje las
Dzięki determinacji i usilnym staraniom Pani 
Wójt Stanisławy Niebylskiej i Rady Sołeckiej, 
Laskowa odzyskuje w drodze zasiedzenia 
własność nieruchomości stanowiącą działkę 
ewid. nr 24 o powierzchni 2,69 ha położoną 
w Młynnem – las.
Pełnomocnikiem Gminy był Pan Krzysztof 
Smaga.

Wacław Zoń
Sekretarz Gminy Laskowa

Mając na uwadze dobro drugiego człowieka, 
Proboszcz Parafii, Caritas i Akcja Katolicka działa-
jące przy parafii p.w. Najświętszego Imienia Maryi 
w Laskowej, organizują festyn dobroczynny, który 
odbędzie się 4 lipca 2010 roku o godz. 14.00, na 
boisku przy Zespole Szkół w Laskowej.

W programie:

- Zespół muzyczny BOYS BAND z Limanowej, 
będzie on nas wszystkich bawił przez cały czas 
trwania Festynu

- Występy taneczne dzieci przedszkolnych i szkol-
nych

- Zespół Teatralny działający przy KGW w Laskowej 
z przedstawieniem Dobre Jodło na zimo- "Kiszenie 
Kapusty”

- Kapela Laskowioki - godzina 14:30
- Występy dzieci szkolnych i przedszkolnym 

pod kierownictwem Pani Hebda, Pani Wroń-
skiej i Pani Zapiór.

- Występ dziecięcy „Laskowiki"pod Kierownic-
twem Pana Józefa Kołodzieja

- Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej
- Kabaret Klika
- Zespół regionalny Przyszowianie
- OSP z Laskowej zaprezentuje sprzęt ratowniczy
- Liczne konkursy

 WIELKA LOTERIA Z LOSOWANIEM NAGRÓD 
GŁÓWNYCH O GODZ. 20.00

Cały dochód z imprezy przekazany będzie 
dla rodzin najbardziej poszkodowanych 

przez osuwiska.

Wielokrotnie już mogliśmy się przekonać o wraż-
liwości na dobro drugiego człowieka, które 
wyraża się w haśle „Wspólnie możemy wiele”. 
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o przekazanie nagród rzeczowych do 
organizowanej loterii fantowej lub pomocy 
w formie wsparcia finansowego.
Wszelkie dobro uzyskane z festynu zostanie 
przekazane dla osób z terenu Parafii Laskowa 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Atrakcje dla dzieci: ściana wspinaczkowa, 
zjeżdżalnie, jazda: kucykiem, quadem

Zapraszamy na: pieczoną kiełbasę, bigos 
domowy, placki ziemniaczane, wiejski chleb ze 

smalcem, małosolne ogórki, domowe ciasta 
i wspólną wspaniałą zabawę.

Informacja o sytuacji kryzysowej 
na terenie gminy Laskowa

stan na dzień 22-06-2010 r. Urząd Gminy Laskowa podaje numery alarmowe, 
pod które można dzwonić w nagłych przypadkach 
związanych z osuwającą się ziemią bądź 
powodzią:
- 606 746 227

- 606 746 257

- 606 418 138

- 660 435 005

- Straż Pożarna 998
- 112 –  numer alarmowy (pożar wypadek, 
             zdarzenie)
Ponadto można kontaktować się ze wszystkimi 
pracownikami Urzędu Gminy Laskowa oraz 
sołtysami poszczególnych wsi.

Numery ALARMOWE

Imprezy, przeglądy, festyny 
- ODWOŁANE !!!

Księże Józefie nasz parafianie
jakże ciężko mówię gdy łza z oczu płynie
Poległeś na warcie - godny Syn Ojczyzny,
czcząc prawdę historii powojennej blizny.
Została już tylko Twoja podobizna,
w naszych sercach żal, smutek i kolejna blizna.
Pamięć o Tobie wśród nas pozostała
i ...medale z ,,Parafiady” co prężnie działała!
Twe Kapłańskie kroki - na niwie kultury
splecione z młodzieżą, wspięły ją do góry!
Odszedłeś do Ojca - już Cię nie spotkamy,
jakże dług wdzięczności dziś Tobie oddamy?!
Niechaj Boże Miłosierdzie ogarnie dziś Ciebie.
Odpoczywaj wiekuiście w upragnionym Niebie.
Ty już tam doszedłeś - my jeszcze w kolejce
Wy!Polegli! Zaś dla nas to Wielkie Rekolekcje!!!
Oby Bóg pozwolił naukę wysnuć z tego,
światło dla umysłów - Narodu całego.
By każdy mógł oczy i serce otworzyć,
moralnie, etycznie życie swe ułożyć
i siać dobro wokół siebie, dopóki żyjemy,
bo nie znamy czasu kiedy
w zaświaty pójdziemy.
Wszak życie człowieka -  jako nić pajęcza
krótka jest i krucha, łatwa do pęknięcia.
Bo taki już los biednego człowieka,
że o świecie nie wie co go w ranek czeka.
Rozwijałeś Parafiadę, dęby wsadzić miałeś,
ale... dziesiątego kwietnia życie swe oddałeś ...
Lecz spójrz ! Schyl ucho ! Szumią dęby, One 
mówią...wszystkim...wszędy...,
Że jest Katyń ! Odnowiony !...znów krwią z Polski -  okupiony (...)
Z przebaczeniem bliźnim winy -  my te dęby posadzimy.
Dla potomnych - prawdę w drzewach i historię utrwalimy!!!

W hołdzie dla czcigodnego 
księdza Józefa Jońca 
ur. w Laskowej koło Limanowej.

Z wyrazami szczerego żalu i współczucia 
dla Rodziny zmarłego ks. Józefa

kondolencje składa 
wraz z medalistami kolejnych parafiad -W. Majerska

„WSPÓLNIE MOŻEMY WIELE”„WSPÓLNIE MOŻEMY WIELE”„WSPÓLNIE MOŻEMY WIELE”
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w festynie, na którym przewidziano wiele atrakcji.

Wdzięczni za okazaną pomoc udostępniamy 
konto w PKO BP Nr 88 1020 3453 0000 8702 
0047 1623, na które można wpłacać dobrowolne 
ofiary. Ponadto wszelką pomoc rzeczową można 
przekazać na plebanię.

Organizatorzy:
Proboszcz Parafii Laskowa, 
Akcja Katolicka, Caritas
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W dniach 15 – 18 czerwca 2010 roku miała miejsce pierwsza 
w historii naszej szkoły zagraniczna wycieczka dzieci i młodzieży. 
Był to wyjazd do zaprzyjaźnionej szkoły w Starym Skałacie 
w ramach programu Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieżowej, 
w którym udział wzięło 22 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 
oraz sześć osób dorosłych. Podczas naszego pobytu na Ukrainie 
zwiedziliśmy Lwów a w nim: zabytkowy rynek i Stare Miasto 
z wieloma pięknymi kościołami, cerkwiami, kamienicami i pomni-
kami, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich a ze 
szczytu Góry Zamkowej podziwialiśmy panoramę miasta. Wieczo-
rem dotarliśmy do Starego Skałatu i zamieszkaliśmy na plebanii 
u ks. Wojciecha Bukowca (pochodzącego ze Żmiącej). Następnego 
dnia przebyliśmy 130 km do Krzemieńca – miejsca urodzenia 
naszego wybitnego poety Juliusza Słowackiego. Zwiedziliśmy 
jedyne na świecie Muzeum Słowackiego, dawny klasztor jezuicki, 
kościół licealny i wspięliśmy się na Wzgórze Bony skąd rozpościerał 
się niesamowity widok na urodziwy Krzemieniec i okolicę. 
Z Krzemieńca pojechaliśmy do Poczajowa, gdzie znajduje się 
przepiękna Ławra Poczajowska. Po powrocie do Starego Skałatu 
udaliśmy się do zaprzyjaźnionej szkoły, aby spotkać się z tamtejszą 
młodzieżą, a wśród nich z naszymi znajomymi z ubiegłego roku, 
którzy gościli w Kamionce. Nasi przyjaciele urządzili uroczyste 
powitanie. W pięknie udekorowanej symbolami Polski i Ukrainy 
świetlicy zgromadziło się bardzo dużo osób: uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, przedstawiciele instytucji kulturalnych. Młodzież wręczyła 
na ręce pani dyrektor Wandy Chochlińskiej bogato zdobiony bochen 
chleba i przedstawiła program artystyczny w języku polskim 
i ukraińskim. Sprawiła nam ogromną radość i niespodziankę recy-
tując liczne dzieła Juliusza Słowackiego, w tym całą „Świteziankę” 
oraz śpiewając wiele znanych polskich piosenek. Trzeci dzień 
pobytu na Ukrainie poświęcony był poznaniu najbliższej okolicy. 
Stary Skałat położony jest na ziemi tarnopolskiej. Miejscowość ta i jej 
okolice posiadają liczne zabytki, ciekawe legendy i ważne miejsca 
lokalnego kultu. Katolicy, greko-katolicy i prawosławni żyją tu 
w zgodzie i przyjaźni co potwierdza pracujący od szesnastu lat ks. 
Wojciech Bukowiec. W drodze powrotnej zwiedziliśmy jeszcze 
Tarnopol – stolicę województwa. Nasza krótka (trzydniowa) wy-
cieczka dostarczyła nam niesamowitych wrażeń. Za rok znów tam 
wyruszamy!

Wanda Chochlińska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Kamionce Małej

Dnia 25.05.2010 r. w Publicznym Gimnazjum im. Janusza Korczaka 
w Laskowej odbyło się Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod 
hasłem „Dziwy fizyki i chemii”.
W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści z Łososiny Dolnej, Ujanowic, 
Wilkowiska, Sadek - Kostrzy i Laskowej. 
Zdaniem publiczności najciekawsze doświadczenie zaprezentowała 
uczennica  Gimnazjum z Laskowej  Kinga Pasionek pt. „Dwutlenek 
węgla. 
II miejsce zajął uczeń z Gimnazjum w Laskowej – Hubert Olchawa 
za pokaz „Fluoresceina i chinina”, 
III miejsce – Marcin Jaśkiewicz  z Gimnazjum w Łososinie Dolnej  
za eksperyment „Napięcie powierzchniowe”.
Prezentowane doświadczenia i eksperymenty dotyczyły głównie 
procesów chemicznych i zjawisk fizycznych spotykanych na co dzień.
Zakres ich odbiegał nieco od programu szkolnego, ale miał na celu 
zainteresowanie uczniów niektórymi fascynującymi i budzącymi 
zdumienie zjawiskami i zmobilizowanie ich do lepszej nauki fizyki oraz 
chemii.
Były też prezentowane doświadczenia o bardzo skomplikowanym 
przebiegu, których na poziomie gimnazjalnym nie można wyjaśnić, lecz 

zważywszy na widowiskowość eksperymentu nie było to w danej 
chwili konieczne.
Cały pokaz prowadziła mgr inż. Aneta Niezabitowska – Bielecka – 
nauczyciel chemii, oraz mgr Regina Białk – nauczyciel fizyki.
Audytorium stanowili zaproszeni goście, a to:
Dyrektor Biura Poselskiego na Sejm RP Wiesława Janczyka - Pan 
Wojciech Włodarczyk,
Wizytator Kuratorium Oświaty w Limanowej – Pan Józef Wojas,
Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka – Pani Maria Woźniak
Nauczyciele fizyki i chemii ze szkół biorących udział w spotkaniu.
Pani Dyrektor mgr Maria Woźniak wraz z organizatorem imprezy 
złożyła podziękowanie  fundatorom nagród.
Są to:
Biuro Poselskie RP Wiesława Janczyka, EMITER Limanowa, Bank 
Spółdzielczy w Limanowej, Wójt Gminy Laskowa, Firma budowlana 
GURGUL

mgr inż. Aneta Niezabitowska – Bielecka 

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych szkół podstawowych,i gimnazjów z terenu gminy Laskowa

17 i 21 maja zakończyły się kolejne  dla działań: będą doskonałą okazją do degustacji śliwkowych specjałów. Nie 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa zabraknie również innych atrakcji przygotowanych przez 
i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. W przypadku pierwszego Stowarzyszenie oraz poszczególnych organizatorów. Kalendarz 
działania nie wpłynęły żadne wnioski, na kolejne działania złożono imprez oraz szczegółowe informacje znaleźć można na stronie 
39 wniosków: 2 z „Odnowy i rozwoju wsi” i 37 z „Małych projektów”. internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl. 
28 maja i 8 czerwca 2010 roku odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” ogłosiło 
Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.  którego celem jest promocja obszaru 
Podczas spotkań Rada dokonała oceny wszystkich wniosków pod Stowarzyszenia poprzez wyłonienie najciekawszych potraw 
kątem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wg z wykorzystaniem śliwek (świeżych, suszonych, mrożonych, etc.), 
lokalnych kryteriów wyboru operacji. Z rozpatrzonych wniosków a także zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa 
3 nie zostały rekomendowane do dofinansowania. Szczegóły i różnorodności tradycji kulinarnych regionu. Zgłoszenia potraw 
znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia. Kolejne przyjmowane będą do 6 września, a zakończenie konkursu 
nabory w ramach „Małych projektów” oraz  „Różnicowania w kie- zaplanowane jest na 11 września. Regulamin konkursu oraz karta 
runku działalności nierolniczej”  planowane są w I kwartale 2011r. zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Stowarzy-
Natomiast jeszcze w tym roku odbędzie się nabór z działania szenia.
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Stowarzyszenie 10 czerwca w Bacówce „Biały Jeleń” w Iwkowej odbył się pokaz 
świadczy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania kulinarny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym 
konkursowych wniosków. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie Szlaku” z udziałem Tomasza Jakubiaka – kucharza z programu 
konsultacji: biuro@nasliwkowymszlaku.pl lub pod numerem tel. „Dzień Dobry TVN”. Wzięli w nim udział przedstawiciele branży 
14 684 45 49. turystycznej z obszaru Stowarzyszenia (restauracji, sklepów, 
W przededniu wakacji zapraszamy do udziału w akcji pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych oraz instytucji 

, czyli cyklu imprez, które odpowiedzialnych za turystykę i promocję gmin). Zaproszeni 
odbywać się będą na naszym obszarze w okresie lipiec – wrzesień goście mieli okazję smakować różnorodne potrawy przygotowane 
2010. Do organizacji „śliwkowych wydarzeń” zaprosiliśmy ze śliw: mrożonych, suszonych oraz konfitur, m.in.: płatki 
restauracje, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne oraz wędzonego schabu wieprzowego z sosem śliwkowo- rozmary-
samorządy z terenu siedmiu gmin należących do Stowarzyszenia. nowym oraz sałatką z roszponki, zupę borowikowo–śliwkową 
Przedsięwzięcie to ma na celu wsparcie branży turystycznej z tymiankiem i śliwowicą, gołąbki z młodej kapusty faszerowane 
z obszaru Stowarzyszenia poprzez wykorzystanie produktu kaszą i jagnięciną w sosie śliwkowo-cherry oraz sernik śliwkowy 
lokalnego w działalności marketingowej. Wszystkie wydarzenia z mascarpone i truskawkami.

nabory wniosków

Śliwkowy 
Konkurs Kulinarny,

„Spotkajmy 
się na… Śliwkowym Szlaku 2010”

Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Wycieczka uczniów z Kamionki Małej na Ukrainę „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: 
dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.”

Stanisław Staszic
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W dniach 15 – 18 czerwca 2010 roku miała miejsce pierwsza 
w historii naszej szkoły zagraniczna wycieczka dzieci i młodzieży. 
Był to wyjazd do zaprzyjaźnionej szkoły w Starym Skałacie 
w ramach programu Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieżowej, 
w którym udział wzięło 22 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 
oraz sześć osób dorosłych. Podczas naszego pobytu na Ukrainie 
zwiedziliśmy Lwów a w nim: zabytkowy rynek i Stare Miasto 
z wieloma pięknymi kościołami, cerkwiami, kamienicami i pomni-
kami, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich a ze 
szczytu Góry Zamkowej podziwialiśmy panoramę miasta. Wieczo-
rem dotarliśmy do Starego Skałatu i zamieszkaliśmy na plebanii 
u ks. Wojciecha Bukowca (pochodzącego ze Żmiącej). Następnego 
dnia przebyliśmy 130 km do Krzemieńca – miejsca urodzenia 
naszego wybitnego poety Juliusza Słowackiego. Zwiedziliśmy 
jedyne na świecie Muzeum Słowackiego, dawny klasztor jezuicki, 
kościół licealny i wspięliśmy się na Wzgórze Bony skąd rozpościerał 
się niesamowity widok na urodziwy Krzemieniec i okolicę. 
Z Krzemieńca pojechaliśmy do Poczajowa, gdzie znajduje się 
przepiękna Ławra Poczajowska. Po powrocie do Starego Skałatu 
udaliśmy się do zaprzyjaźnionej szkoły, aby spotkać się z tamtejszą 
młodzieżą, a wśród nich z naszymi znajomymi z ubiegłego roku, 
którzy gościli w Kamionce. Nasi przyjaciele urządzili uroczyste 
powitanie. W pięknie udekorowanej symbolami Polski i Ukrainy 
świetlicy zgromadziło się bardzo dużo osób: uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, przedstawiciele instytucji kulturalnych. Młodzież wręczyła 
na ręce pani dyrektor Wandy Chochlińskiej bogato zdobiony bochen 
chleba i przedstawiła program artystyczny w języku polskim 
i ukraińskim. Sprawiła nam ogromną radość i niespodziankę recy-
tując liczne dzieła Juliusza Słowackiego, w tym całą „Świteziankę” 
oraz śpiewając wiele znanych polskich piosenek. Trzeci dzień 
pobytu na Ukrainie poświęcony był poznaniu najbliższej okolicy. 
Stary Skałat położony jest na ziemi tarnopolskiej. Miejscowość ta i jej 
okolice posiadają liczne zabytki, ciekawe legendy i ważne miejsca 
lokalnego kultu. Katolicy, greko-katolicy i prawosławni żyją tu 
w zgodzie i przyjaźni co potwierdza pracujący od szesnastu lat ks. 
Wojciech Bukowiec. W drodze powrotnej zwiedziliśmy jeszcze 
Tarnopol – stolicę województwa. Nasza krótka (trzydniowa) wy-
cieczka dostarczyła nam niesamowitych wrażeń. Za rok znów tam 
wyruszamy!

Wanda Chochlińska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Kamionce Małej

Dnia 25.05.2010 r. w Publicznym Gimnazjum im. Janusza Korczaka 
w Laskowej odbyło się Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików pod 
hasłem „Dziwy fizyki i chemii”.
W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści z Łososiny Dolnej, Ujanowic, 
Wilkowiska, Sadek - Kostrzy i Laskowej. 
Zdaniem publiczności najciekawsze doświadczenie zaprezentowała 
uczennica  Gimnazjum z Laskowej  Kinga Pasionek pt. „Dwutlenek 
węgla. 
II miejsce zajął uczeń z Gimnazjum w Laskowej – Hubert Olchawa 
za pokaz „Fluoresceina i chinina”, 
III miejsce – Marcin Jaśkiewicz  z Gimnazjum w Łososinie Dolnej  
za eksperyment „Napięcie powierzchniowe”.
Prezentowane doświadczenia i eksperymenty dotyczyły głównie 
procesów chemicznych i zjawisk fizycznych spotykanych na co dzień.
Zakres ich odbiegał nieco od programu szkolnego, ale miał na celu 
zainteresowanie uczniów niektórymi fascynującymi i budzącymi 
zdumienie zjawiskami i zmobilizowanie ich do lepszej nauki fizyki oraz 
chemii.
Były też prezentowane doświadczenia o bardzo skomplikowanym 
przebiegu, których na poziomie gimnazjalnym nie można wyjaśnić, lecz 

zważywszy na widowiskowość eksperymentu nie było to w danej 
chwili konieczne.
Cały pokaz prowadziła mgr inż. Aneta Niezabitowska – Bielecka – 
nauczyciel chemii, oraz mgr Regina Białk – nauczyciel fizyki.
Audytorium stanowili zaproszeni goście, a to:
Dyrektor Biura Poselskiego na Sejm RP Wiesława Janczyka - Pan 
Wojciech Włodarczyk,
Wizytator Kuratorium Oświaty w Limanowej – Pan Józef Wojas,
Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka – Pani Maria Woźniak
Nauczyciele fizyki i chemii ze szkół biorących udział w spotkaniu.
Pani Dyrektor mgr Maria Woźniak wraz z organizatorem imprezy 
złożyła podziękowanie  fundatorom nagród.
Są to:
Biuro Poselskie RP Wiesława Janczyka, EMITER Limanowa, Bank 
Spółdzielczy w Limanowej, Wójt Gminy Laskowa, Firma budowlana 
GURGUL

mgr inż. Aneta Niezabitowska – Bielecka 

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych szkół podstawowych,i gimnazjów z terenu gminy Laskowa

17 i 21 maja zakończyły się kolejne  dla działań: będą doskonałą okazją do degustacji śliwkowych specjałów. Nie 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa zabraknie również innych atrakcji przygotowanych przez 
i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. W przypadku pierwszego Stowarzyszenie oraz poszczególnych organizatorów. Kalendarz 
działania nie wpłynęły żadne wnioski, na kolejne działania złożono imprez oraz szczegółowe informacje znaleźć można na stronie 
39 wniosków: 2 z „Odnowy i rozwoju wsi” i 37 z „Małych projektów”. internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl. 
28 maja i 8 czerwca 2010 roku odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” ogłosiło 
Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.  którego celem jest promocja obszaru 
Podczas spotkań Rada dokonała oceny wszystkich wniosków pod Stowarzyszenia poprzez wyłonienie najciekawszych potraw 
kątem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wg z wykorzystaniem śliwek (świeżych, suszonych, mrożonych, etc.), 
lokalnych kryteriów wyboru operacji. Z rozpatrzonych wniosków a także zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa 
3 nie zostały rekomendowane do dofinansowania. Szczegóły i różnorodności tradycji kulinarnych regionu. Zgłoszenia potraw 
znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia. Kolejne przyjmowane będą do 6 września, a zakończenie konkursu 
nabory w ramach „Małych projektów” oraz  „Różnicowania w kie- zaplanowane jest na 11 września. Regulamin konkursu oraz karta 
runku działalności nierolniczej”  planowane są w I kwartale 2011r. zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Stowarzy-
Natomiast jeszcze w tym roku odbędzie się nabór z działania szenia.
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Stowarzyszenie 10 czerwca w Bacówce „Biały Jeleń” w Iwkowej odbył się pokaz 
świadczy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania kulinarny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym 
konkursowych wniosków. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie Szlaku” z udziałem Tomasza Jakubiaka – kucharza z programu 
konsultacji: biuro@nasliwkowymszlaku.pl lub pod numerem tel. „Dzień Dobry TVN”. Wzięli w nim udział przedstawiciele branży 
14 684 45 49. turystycznej z obszaru Stowarzyszenia (restauracji, sklepów, 
W przededniu wakacji zapraszamy do udziału w akcji pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych oraz instytucji 

, czyli cyklu imprez, które odpowiedzialnych za turystykę i promocję gmin). Zaproszeni 
odbywać się będą na naszym obszarze w okresie lipiec – wrzesień goście mieli okazję smakować różnorodne potrawy przygotowane 
2010. Do organizacji „śliwkowych wydarzeń” zaprosiliśmy ze śliw: mrożonych, suszonych oraz konfitur, m.in.: płatki 
restauracje, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne oraz wędzonego schabu wieprzowego z sosem śliwkowo- rozmary-
samorządy z terenu siedmiu gmin należących do Stowarzyszenia. nowym oraz sałatką z roszponki, zupę borowikowo–śliwkową 
Przedsięwzięcie to ma na celu wsparcie branży turystycznej z tymiankiem i śliwowicą, gołąbki z młodej kapusty faszerowane 
z obszaru Stowarzyszenia poprzez wykorzystanie produktu kaszą i jagnięciną w sosie śliwkowo-cherry oraz sernik śliwkowy 
lokalnego w działalności marketingowej. Wszystkie wydarzenia z mascarpone i truskawkami.
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w Laskowej 

8. Grzegorzek Bartłomiej  
Maria i Stanisław 
Grzegorzek 

mgr Halina Zawada 
Finalista Małopolskiego 
Konkursu 
Geograficznego 

Publiczne Gimnazjum  
w Laskowej 

9. Surdziel Jan 
Halina i Tadeusz 
Surdziel 

mgr Halina Zawada 
Finalista Małopolskiego 
Konkursu 
Geograficznego 

Publiczne Gimnazjum  
w Laskowej 
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Dęby Pamięci dla ofiar Zbrodni Katyńskiej na „Jastrząbce” w Kamionce Małej

Napieralski Grzegorz Bernard – 11Obwód głosowania Nr 1 – LASKOWA 
Olechowski Andrzej Marian – 1– lewa strona drogi powiatowej, dzienice: 
Pawlak Waldemar – 5Nadole, Załpa, Rozpite, Centrum od rzeki.
Ziętek Bogusław Zbigniew – 0

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 793
Liczba głosów ważnych: 544 Obwód głosowania Nr 5 – JAWORZNA
Liczba głosów nieważnych: 1
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 370
- Marek Jurek – 12

Liczba głosów ważnych: 251
- Kaczyński Jarosław Aleksander – 430

Liczba głosów nieważnych: 0
- Komorowski Bronisław Maria – 55

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
- Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 11

Marek Jurek – 17
- Lepper Andrzej Zbigniew – 2

Kaczyński Jarosław Aleksander – 190
- Morawiecki Kornel Andrzej – 1

Komorowski Bronisław Maria – 23
- Napieralski Grzegorz Bernard – 25

Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 4
- Olechowski Andrzej Marian – 2

Lepper Andrzej Zbigniew – 3
- Pawlak Waldemar – 6

Morawiecki Kornel Andrzej – 0
- Ziętek Bogusław Zbigniew - 0

Napieralski Grzegorz Bernard – 9
Olechowski Andrzej Marian – 0

Obwód głosowania Nr 2 – KAMIONKA MAŁA Pawlak Waldemar – 4
Ziętek Bogusław Zbigniew – 1

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 680
Liczba głosów ważnych: 400 Obwód głosowania Nr 6 – ŻMIĄCA
Liczba głosów nieważnych: 2
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 476Marek Jurek – 9
Liczba głosów ważnych: 321Kaczyński Jarosław Aleksander – 307
Liczba głosów nieważnych: 2Komorowski Bronisław Maria – 34
Poszczególni kandydaci otrzymali następujacą liczbę głosów ważnych:Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 6
Marek Jurek – 13Lepper Andrzej Zbigniew – 12
Kaczyński Jarosław Aleksander – 273Morawiecki Kornel Andrzej – 0
Komorowski Bronisław Maria – 16Napieralski Grzegorz Bernard – 24
Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 7Olechowski Andrzej Marian – 1
Lepper Andrzej Zbigniew – 2Pawlak Waldemar – 7
Morawiecki Kornel Andrzej – 0Ziętek Bogusław Zbigniew - 0
Napieralski Grzegorz Bernard – 4
Olechowski Andrzej Marian – 0

Obwód głosów Nr 3 – UJANOWICE Pawlak Waldemar – 6
Ziętek Bogusław Zbigniew - 0

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 1096
Liczba głosów ważnych: 733 Obwód głosowania Nr 7 – LASKOWA 
Liczba głosów nieważnych: 7

– prawa strona drogi powiatowej, dzielnice: Jabłoniec, Nagórze, Bania, 
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

Odrńcza, Centrum prawa strona drogi powiatowej.
Marek Jurek – 26
Kaczyński Jarosław Aleksander – 609

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 1569Komorowski Bronisław Maria – 52
Liczba głosów ważnych: 1064Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 10
Liczba głosów nieważnych: 7Lepper Andrzej Zbigniew – 3
Poszczególni kandydaci otrzymali następujacą liczbę głosów ważnych:Morawiecki Kornel Andrzej – 0
Marek Jurek – 28Napieralski Grzegorz Bernard – 25
Kaczyński Jarosław Aleksander – 784Olechowski Andrzej Marian – 1
Komorowski Bronisław Maria – 138Pawlak Waldemar – 7
Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 12Ziętek Bogusław Zbigniew - 0
Lepper Andrzej Zbigniew – 14
Morawiecki Kornel Andrzej – 1

Obwód głosowania Nr 4 – KROSNA Napieralski Grzegorz Bernard – 64
Olechowski Andrzej Marian – 18
Pawlak Waldemar – 5Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 643
Ziętek Bogusław Zbigniew - 0Liczba głosów ważnych: 421

Liczba głosów nieważnych: 0
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
Marek Jurek – 11
Kaczyński Jarosław Aleksander – 343
Komorowski Bronisław Maria – 36
Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 5
Lepper Andrzej Zbigniew – 8
Morawiecki Kornel Andrzej – 1

Wyniki wyborów Prezydenta RP  
w poszczególnych obwodach głosowania w Gminie Laskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej infor-
muje, iż realizuje projekt „Czas na aktywność w Gminie 
Laskowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków budżetu państwa.
Celem Projektu są działania pomocowe zmierzające do 
podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności 
społeczno-zawodowych kobiet i mężczyzn oraz ich rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Obecnie do projektu zakwalifikowało się 13 osób (w tym 
dwóch mężczyzn i jedenaście kobiet). W miesiącu czerwcu 
2010 r. osoby te rozpoczęły zajęcia w ramach aktywnej 
integracji tj. trening kompetencji i umiejętności społecz-
nych. W najbliższym czasie odbędą się badania medycyny 
pracy oraz kurs zawodowy w kierunku przedstawiciela 
handlowego wraz z kursem prawa jazdy kat. B.
Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskać można 
w tut. Ośrodku lub pod nr telefonu 18 33 33 025.

Dorota Stanisławczyk
Pracownik Socjalny

jest częścią ogólnopolskiego krzyży z tabliczkami informującymi o 
programu patriotyczno-edukacyj- ofiarach znajdują się Dęby dwóch osób 
nego pt. „Katyń...- ocalić od związanych z naszą gminą: majora Jana 
zapomnienia”, prowadzonego Antoniego Stacha i asp. PP Piotra 
przez Stowarzy-
szenie Parafiada 
i śp. ojca Józefa 
Jońca pod patro-
natem nieżyjącego 
już Prezydenta 
Lecha Kaczyń-
skiego. 
Program polega na 

W dniu 21 kwietnia 2010 roku nauczyciele posadzeniu 21 863 dębów 
i uczniowie Szkoły Podstawowej w Ka- upamiętniających polskich 
mionce Małej zorganizowali uroczystość oficerów, lekarzy, dyplo-
posadzenia Dębów Pamięci ofiarom Zbrod- matów, artystów, du-
ni Katyńskiej z 1940 roku. Uroczystość ta chownych, zamordowa-

n y c h  p r z e z  
NKWD w Ka-

Starsiaka, natomiast w lesie okalającym 
tyniu, Miednoje, Charkowie 

cmentarz będą rosły dęby kilkunastu 
i innych miejscach.

innych synów Ziemi Limanowskiej. Drzewo 
Na miejsce posadzenia Dębów 

upamiętniające asp. Piotra Starsiaka 
Pamięci wybraliśmy wzgórze 

posadziła osobiście jego córka pani Teresa 
Jastrząbka, gdzie usytuowany 

Bukowiec ze Żmiącej, a dla mjr Jana 
jest zabytkowy cmentarz 

Antoniego Stacha drzewo posadził 
z I wojny światowej, będący 

ks. Józef Trela – proboszcz Żmiącej. 
jednocześnie lokalnym miej-
scem Pamięci Narodowej. 

Wanda Chochlińska 
Przed wejściem na cmentarz po 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
lewej stronie obok brzozowych 

w Kamionce Małej

I miejsce dla „Laskowioków”

Kapela Regionalna ,,Laskowioki” w składzie: 
Dorota Jędrzejek - prym
Agata Guzik - sekund
Piotr Jonik - sekund
Maciej Piszczek - klarnet
Piotr Jasica - trąbka
Wiesław Kukla-kontrabas
Zajęła I miejsce w XXVIII Przeglądzie 
Muzyk,Instrumentalistów i Drużbów Weselnych 
„Druzbacka” w Podegrodziu.

II miejsce dla Orkiestry Dętej z Laskowej

Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej prowadzona przez 
Pana Romana Kogutowicza zajęła II miejsce w XXXIII Mało-
polskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym 
Sączu, który odbył się w dniach 18 - 20.VI.2010 roku.
Parafialna Orkiestra z Jaworznej prowadzona przez Ema-
nuela Banasika, zdobyła wyróżnienie w wyżej wymienionym 
Festiwalu.

Gratulujemy

CZAS NA  AKTYWNOŚĆ
w Gminie Laskowa
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Dęby Pamięci dla ofiar Zbrodni Katyńskiej na „Jastrząbce” w Kamionce Małej

Napieralski Grzegorz Bernard – 11Obwód głosowania Nr 1 – LASKOWA 
Olechowski Andrzej Marian – 1– lewa strona drogi powiatowej, dzienice: 
Pawlak Waldemar – 5Nadole, Załpa, Rozpite, Centrum od rzeki.
Ziętek Bogusław Zbigniew – 0

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 793
Liczba głosów ważnych: 544 Obwód głosowania Nr 5 – JAWORZNA
Liczba głosów nieważnych: 1
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 370
- Marek Jurek – 12

Liczba głosów ważnych: 251
- Kaczyński Jarosław Aleksander – 430

Liczba głosów nieważnych: 0
- Komorowski Bronisław Maria – 55

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
- Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 11

Marek Jurek – 17
- Lepper Andrzej Zbigniew – 2

Kaczyński Jarosław Aleksander – 190
- Morawiecki Kornel Andrzej – 1

Komorowski Bronisław Maria – 23
- Napieralski Grzegorz Bernard – 25

Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 4
- Olechowski Andrzej Marian – 2

Lepper Andrzej Zbigniew – 3
- Pawlak Waldemar – 6

Morawiecki Kornel Andrzej – 0
- Ziętek Bogusław Zbigniew - 0

Napieralski Grzegorz Bernard – 9
Olechowski Andrzej Marian – 0

Obwód głosowania Nr 2 – KAMIONKA MAŁA Pawlak Waldemar – 4
Ziętek Bogusław Zbigniew – 1

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 680
Liczba głosów ważnych: 400 Obwód głosowania Nr 6 – ŻMIĄCA
Liczba głosów nieważnych: 2
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 476Marek Jurek – 9
Liczba głosów ważnych: 321Kaczyński Jarosław Aleksander – 307
Liczba głosów nieważnych: 2Komorowski Bronisław Maria – 34
Poszczególni kandydaci otrzymali następujacą liczbę głosów ważnych:Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 6
Marek Jurek – 13Lepper Andrzej Zbigniew – 12
Kaczyński Jarosław Aleksander – 273Morawiecki Kornel Andrzej – 0
Komorowski Bronisław Maria – 16Napieralski Grzegorz Bernard – 24
Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 7Olechowski Andrzej Marian – 1
Lepper Andrzej Zbigniew – 2Pawlak Waldemar – 7
Morawiecki Kornel Andrzej – 0Ziętek Bogusław Zbigniew - 0
Napieralski Grzegorz Bernard – 4
Olechowski Andrzej Marian – 0

Obwód głosów Nr 3 – UJANOWICE Pawlak Waldemar – 6
Ziętek Bogusław Zbigniew - 0

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 1096
Liczba głosów ważnych: 733 Obwód głosowania Nr 7 – LASKOWA 
Liczba głosów nieważnych: 7

– prawa strona drogi powiatowej, dzielnice: Jabłoniec, Nagórze, Bania, 
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

Odrńcza, Centrum prawa strona drogi powiatowej.
Marek Jurek – 26
Kaczyński Jarosław Aleksander – 609

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 1569Komorowski Bronisław Maria – 52
Liczba głosów ważnych: 1064Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 10
Liczba głosów nieważnych: 7Lepper Andrzej Zbigniew – 3
Poszczególni kandydaci otrzymali następujacą liczbę głosów ważnych:Morawiecki Kornel Andrzej – 0
Marek Jurek – 28Napieralski Grzegorz Bernard – 25
Kaczyński Jarosław Aleksander – 784Olechowski Andrzej Marian – 1
Komorowski Bronisław Maria – 138Pawlak Waldemar – 7
Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 12Ziętek Bogusław Zbigniew - 0
Lepper Andrzej Zbigniew – 14
Morawiecki Kornel Andrzej – 1

Obwód głosowania Nr 4 – KROSNA Napieralski Grzegorz Bernard – 64
Olechowski Andrzej Marian – 18
Pawlak Waldemar – 5Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 643
Ziętek Bogusław Zbigniew - 0Liczba głosów ważnych: 421

Liczba głosów nieważnych: 0
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
Marek Jurek – 11
Kaczyński Jarosław Aleksander – 343
Komorowski Bronisław Maria – 36
Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 5
Lepper Andrzej Zbigniew – 8
Morawiecki Kornel Andrzej – 1

Wyniki wyborów Prezydenta RP  
w poszczególnych obwodach głosowania w Gminie Laskowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej infor-
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Laskowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków budżetu państwa.
Celem Projektu są działania pomocowe zmierzające do 
podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności 
społeczno-zawodowych kobiet i mężczyzn oraz ich rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Obecnie do projektu zakwalifikowało się 13 osób (w tym 
dwóch mężczyzn i jedenaście kobiet). W miesiącu czerwcu 
2010 r. osoby te rozpoczęły zajęcia w ramach aktywnej 
integracji tj. trening kompetencji i umiejętności społecz-
nych. W najbliższym czasie odbędą się badania medycyny 
pracy oraz kurs zawodowy w kierunku przedstawiciela 
handlowego wraz z kursem prawa jazdy kat. B.
Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskać można 
w tut. Ośrodku lub pod nr telefonu 18 33 33 025.

Dorota Stanisławczyk
Pracownik Socjalny

jest częścią ogólnopolskiego krzyży z tabliczkami informującymi o 
programu patriotyczno-edukacyj- ofiarach znajdują się Dęby dwóch osób 
nego pt. „Katyń...- ocalić od związanych z naszą gminą: majora Jana 
zapomnienia”, prowadzonego Antoniego Stacha i asp. PP Piotra 
przez Stowarzy-
szenie Parafiada 
i śp. ojca Józefa 
Jońca pod patro-
natem nieżyjącego 
już Prezydenta 
Lecha Kaczyń-
skiego. 
Program polega na 

W dniu 21 kwietnia 2010 roku nauczyciele posadzeniu 21 863 dębów 
i uczniowie Szkoły Podstawowej w Ka- upamiętniających polskich 
mionce Małej zorganizowali uroczystość oficerów, lekarzy, dyplo-
posadzenia Dębów Pamięci ofiarom Zbrod- matów, artystów, du-
ni Katyńskiej z 1940 roku. Uroczystość ta chownych, zamordowa-
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tyniu, Miednoje, Charkowie 

cmentarz będą rosły dęby kilkunastu 
i innych miejscach.

innych synów Ziemi Limanowskiej. Drzewo 
Na miejsce posadzenia Dębów 

upamiętniające asp. Piotra Starsiaka 
Pamięci wybraliśmy wzgórze 

posadziła osobiście jego córka pani Teresa 
Jastrząbka, gdzie usytuowany 

Bukowiec ze Żmiącej, a dla mjr Jana 
jest zabytkowy cmentarz 

Antoniego Stacha drzewo posadził 
z I wojny światowej, będący 

ks. Józef Trela – proboszcz Żmiącej. 
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Przed wejściem na cmentarz po 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
lewej stronie obok brzozowych 

w Kamionce Małej

I miejsce dla „Laskowioków”

Kapela Regionalna ,,Laskowioki” w składzie: 
Dorota Jędrzejek - prym
Agata Guzik - sekund
Piotr Jonik - sekund
Maciej Piszczek - klarnet
Piotr Jasica - trąbka
Wiesław Kukla-kontrabas
Zajęła I miejsce w XXVIII Przeglądzie 
Muzyk,Instrumentalistów i Drużbów Weselnych 
„Druzbacka” w Podegrodziu.

II miejsce dla Orkiestry Dętej z Laskowej

Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej prowadzona przez 
Pana Romana Kogutowicza zajęła II miejsce w XXXIII Mało-
polskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym 
Sączu, który odbył się w dniach 18 - 20.VI.2010 roku.
Parafialna Orkiestra z Jaworznej prowadzona przez Ema-
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Podczas tegorocznej Parafiady uczczona została pamięć tragicznie zmarłego 
w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem o. Józefa Jońca – pomysłodawcy 

i założyciela Stowarzyszenia Parafiada.
                                                                                         Tomasz Zawada


