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Podział Gminy na okręgi jednomandatowe
Wszystkie Gminy zostały zobowiązane do dokonania podziału gmin na 

jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy. Nowy po-
dział przewiduje 15 okręgów, w każdym okręgu wybierany jest 1 radny.

W związku z powyższym Urząd Gminy Laskowa udostępnił Państwu na 
portalu Informacji Przestrzennej Gminy Laskowa (http://laskowa.e-mapa.
net/) mapę uwzględniającą nowy podział na okręgi, gdzie będą Państwo 
mogli w prosty sposób poprzez wbudowaną wyszukiwarkę odnaleźć swój 
budynek w danym okręgu i w razie zastrzeżeń poinformować urząd o swo-
ich wątpliwościach.
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Odblaskowa szkoła V edycja
We wrześniu 2014 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Korczaka w Laskowej już po raz piąty przystąpiła do kon-
kursu Odblaskowa Szkoła. Organizatorami akcji są m.in. 
Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski 
Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski.

Mamy zamiar kontynuować działania rozpoczęte w latach 
poprzednich w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze 
naszych dzieci. W ramach akcji zaplanowane są:

- lokalna promocja idei konkursu poprzez publikacje na 
stronach  www  szkoły, gminy, powiatu

- doposażenie uczniów w elementy odblaskowe
- gazetki ścienne o tematyce związanej z bezpieczeń-

stwem na drodze
- uświadamianie dzieci i rodziców o ustawowym obo-

wiązku noszenia odblasków od września 2014 r.
- konkurs wiedzy oraz plastyczny o ww.  tematyce 
- dodatkowe zajęcia z I  pomocy przedmedycznej i BRD
- doskonalenie bezpiecznej jazdy na rowerze wraz  z odpo-

wiednią sygnalizacją; rowerowy tor przeszkód
- spotkanie z przedstawicielami policji i straży pożarnej.
Sprawozdanie z przeprowadzonych działań będzie 

umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

Początek roku Szkolnego
„Żegnajcie nam wakacje, witaj nasza szkoło” - takie ha-

sło przyświecało wszystkim, którzy 1 września zgromadzili 
się w Szkole Podstawowej w Sechnej, by rozpocząć nowy 
rok szkolny 2014/2015. Słowami wierszy i piosenek dzieci 
żegnały minione wakacje i witały wrzesień. Nie zapomnia-
no też w tym dniu o tragicznych wydarzeniach z lat 1939-
1945. Był to niezwykle ważny dzień w życiu uczniów klasy 
I, którzy to zostali pełnoprawnymi członkami naszej szkol-
nej społeczności. W  tym dniu swoją obecnością zaszczyciła 
nas Pani Stanisława Niebylska Wójt Gminy Laskowa, która 
przyjęła nasze zaproszenie i uroczyście rozpoczęła  nowy rok 
szkolny oraz spotkała się z dyrekcją, nauczycielami oraz pra-
cownikami szkoły. 

W swoim wystąpieniu Pani wójt życzyła wszystkim na-
uczycielom, uczniom i rodzicom wytrwałej i owocnej pracy, 
cierpliwości oraz Bożej  pomocy i opieki na cały rok szkolny, 
podkreślając jednocześnie trudną i bardzo odpowiedzialną 
rolę nauczyciela w obecnych czasach. Spotkanie zakończyło 
wystąpienie Pani Dyrektor.

INWESTYCJE
1. Przebudowa wodociągu wiej-
skiego w Ujanowicach
Gmina Laskowa jako jedna z nielicz-
nych gmin województwa małopol-
skiego pozyskała środki w ramach 
działania: ”Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” ob-
jętego PROW na lata 2007 – 2013.
W miesiącu wrześniu ruszyła przebu-
dowa wodociągu wiejskiego w Uja-
nowicach, która polega na wymianie 
istniejących odcinków stalowych ru-
rociągu sieci wodociągowej na ruro-
ciąg z tworzywa PE – ok. 6,44 km.
W postępowaniu przetargowym 
brało udział siedem Firm. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła Firma INSTAL-
BUD s.c. Łukasz Kaczmarczyk, Stani-
sław Kaczmarczyk z Łapanowa.

Wartość robót budowlanych: 
689.144,56 zł  brutto
Nadzór inwestorski: 10.337,17 zł 
brutto
- środki zew. PROW - 431.538,24 zł
- środki włas. – 137.147,06 zł oraz VAT 
130.796,43 zł

2. Remont oczyszczalni ścieków 
przy Szkole Podstawowej w Ja-
worznej.
W miesiącu wrześniu rozpoczęła się 
przebudowa oczyszczalni ścieków, 
która polega na wymianie istniejącej 
oczyszczalni ścieków na nową – no-
woczesną, biologiczno-mechanicz-
ną oczyszczalnię typu CLARO
Planowana wartość zadania: 
48.150,00 zł brutto
Wykonawcą zadania jest Firma L-IN-
VEST Pana Karola Jędrzejka z Lasko-
wej.

Postępowania przetargowe:
1. Remont drogi gminnej „Włoda-
rzówka – Majchrówka” nr 2530103  

w miejscowości Krosna – polegają-
cy na wykonanie podbudowy wraz  
z nawierzchnią mineralno-bitumiczną.

Wartość inwestycji: 227.823,06 zł 
brutto
Najkorzystniejszą ofertę złożyła fir-
ma LIMDROG z Limanowej. 
2. Budowa budynku Sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej w Ka-
mionce Małej wraz z zapleczem so-
cjalnym – etap II
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie ścian, konstrukcji i po-
krycia dachowego;
- roboty adaptacyjne w istniejącym 
budynku wraz z przewiązką między 
budynkami.

Wartość inwestycji: 463.455,48 zł 
brutto 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła fir-
ma BUDOLEX z Ujanowic. 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Laskowa
1 grudnia 2006 roku rozpoczęłam pracę na stano-

wisku Wójta Gminy Laskowa, przez te 8 lat pracowa-
łam na rozwój naszej Gminy i starałam się jak najlepiej 
służyć Wam Drodzy Mieszkańcy. Teraz nadszedł czas 
podsumowania i oceny mojej pracy o co Państwa jako 
moich wyborców bardzo proszę. 

Do swoich obowiązków zawsze podchodziłam rzetel-
nie i uczciwie. Być może w swojej pracy nie udało mi się 
uniknąć pewnych błędów, czy niedoskonałości – ale jak 
mówi stare przysłowie „nie myli się ten, co nic nie robi”. 
Rozwój Gminy Laskowa  i poprawa życia mieszkańców, 
były, są i będą zawsze dla mnie najważniejsze. Czas  
w którym przyszło mi pełnić funkcję Wójta nie był ła-
twy, zmagałam się z wieloma trudnościami: powodzie, 
nawałnice, osuwiska nie oszczędzały nas. Minione lata 
to nie tylko trudności i zmartwienia, to również ogrom-
na satysfakcja przede wszystkim z kolejnych pozyska-
nych funduszy z oddawanych do użytku inwestycji  
z wyremontowanych kilometrów dróg i spełnienia swo-
jego obowiązku wobec Państwa oczekiwań. 

W okresie tych 8 lat udało się zrealizować inwesty-
cje na kwotę ponad 50 milionów zł. Było to możliwe 
tylko, dzięki dobrej współpracy całego środowiska  
i z tego miejsca pragnę gorąco podziękować za akcep-
tację, wyrozumiałość, wsparcie, za każde dobre słowo:
- Radnym Rady Gminy Laskowa V i VI kadencji,
- Sołtysom Gminy Laskowa,
- Księżom Proboszczom i Wikariuszom naszych Parafii,
- Dyrektorom Zespołów Szkół, Szkół Podstawowych, 
Przedszkoli, nauczycielom i pracownikom obsługi,
- Kierownikom Jednostek Organizacyjnych i ich pra-
cownikom,
- Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Laskowej oraz wszystkim pra-
cownikom,
- Strażakom z  Ochotniczych Straży Pożarnych,
- Kołom Gospodyń Wiejskich oraz pozostałym działa-
czom społecznym,
- Prezesom Klubów Sportowych i wszystkim Sportow-
com,
- Orkiestrom Dętym z terenu naszej gminy oraz Kapeli 
Regionalnej „Laskowioki”,
- Wszystkim artystom oraz twórcom ludowym,
- Lokalnym Przedsiębiorcom,
- Szczególne podziękowanie kieruję do Was drodzy 
mieszkańcy Gminy Laskowa, dziękuję za zaufanie, któ-
rym mnie obdarzyliście, za życzliwość za wsparcie przy 
realizacji inwestycji, także dziękuję za słowa krytyki, 
które często były dla mnie wskazówkami i motywacją 
do jeszcze bardziej wytężonej pracy.
- Dziękuję Sekretarzowi, Skarbnikowi i wszystkim 
moim pracownikom za oddaną pracę i za to że zawsze 
mogłam na Was liczyć.

Gminie Laskowa potrzebna jest kontynuacja rozpo-
czętych zmian i dalszy rozwój gminy. W chwili obecnej 
sytuacja finansowa Gminy jest dobra, co pozwala na 
dalsze starania się o pozyskanie środków zewnętrznych.  
Najbardziej kosztowny i najważniejszy etap rozbudowy 
infrastruktury sanitarnej został ukończony, infrastruk-
tura drogowo - mostowa w większości została zmoder-
nizowana i odbudowana, w trakcie realizacji wykony-
wana jest modernizacja sieci wodociągowej będącej 
własnością Gminy.  Teraz czas aby zadbać o produkt 
turystyczny, systematyczne podnoszenie atrakcyjno-
ści naszej Gminy, dalszą modernizację infrastruktury 
technicznej (drogowo – mostowej, sanitarnej i wodo-
ciągowej) rozbudowę bazy oświatowej dalsze zagospo-
darowanie terenów gminnych oraz wsparcie lokalnych 
przedsiębiorców co będzie skutkowało rozwojem przed-
siębiorczości a tym samym spadkiem bezrobocia na te-
renie naszej Gminy.

Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa

Wydatki inwestycyjne w gminie La-
skowa w latach 2010-2014 wynoszą 
37.514.545,47 zł i obejmują:

2010 rok:
• Zagospodarowanie centrum wsi Laskowa:
• Zagospodarowanie centrum wsi Strzeszyce
• Zakup samochodu dla OSP Laskowa
• Przebudowa budynku wielofunkcyjnego z dobudową 
klatki schodowej wraz z windą w Ujanowicach
• Budowa boiska ORLIK w Laskowej
• Adaptacja strychu budynku ZS w Laskowej na po-
mieszczenia szkolne
• Budowa boiska o naw. poliuretanowej przy Szkole  
w Żmiącej:
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• Plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Tu-
rystyki 

Inwestycje drogowe:
Jaworzna: "Do Szkarłata", „Siwkówka”
Kamionka Mała: "Humowo”, „Kamionka Mała – Na-
górze”
Krosna: "Wajdówka”, „Brzezie – Dzioł”
Kobyłczyna: „Ponad rzekę”, „Od mostu do Tokarza”
Laskowa: „Laskowa – Rozpite”, "Do Górnej Załpy  
k/Matląga od mostu", „Michalakówka” „Ptaszkówka – 
Do Stańdy”
Żmiąca: „Krosna - Żmiąca”

2011 rok:
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach, bud. 
kanalizacji sanitarnej na odcinku 23 km 240mb
• Modernizacja placu w Krosnej
• Plac przy boisku sport. w Laskowej
• Plac przy NZPOZ w Ujanowicach
• Budowa muszli koncertowej
• Monitoring wizyjny w centrum wsi Laskowa
• Wykonanie zasilania hydroforni sieciowej dla wodocią-
gu w Ujanowicach i Kobyłczynie
• Wykonanie ogrodzenia boiska przy SP w Żmiącej

Inwestycje drogowe:
Jaworzna: „Gasiówka”, „Do Szkarłata”
Kamionka Mała: „Kamionka Mała – Rozdziele”
Kobyłczyna: „Nowakówka”
Krosna: „Nad Karczmą – Dzioł”, „Krosna –Żmiąca”, 
„Kołodziejówka – Przylaski”
Laskowa: „Załpa – Guzikówka”, „Do Górnej Załpy  
k/Matląga od mostu”, „Sławętówka – Wyrąb Jabłoniec”, 
„Zadziele – Uplezie”, „Łęg”
Sechna: „Przylaski”, „Kromolin”
Ujanowice: „Zagrody”
Żmiąca: „Rośkówka”, „Michałkówka”, „Krosna – 
Żmiąca”

2012 rok:
• Rozbudowa budynku Remizy OSP o boksy garażowe
• Budowa kanalizacji sanitarnej – na odcinku 6 km 
770mb
• Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” w Laskowej
• Wymiana pieca c.o. w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Ujanowicach
• Zakończenie budowy Szkoły w Sechnej
• Rozbudowa schodów przy Szkole w Jaworznej
• Likwidacja szkód powstałych w Zespole Szkół w Uja-
nowicach po intensywnych opadach w 2011 r.

Inwestycje drogowe:
Jaworzna: „Zastyrze – Napole”, „Do Szkarłata”,
Kamionka Mała: „Górczyno – Podsoślina”
Kobyłczyna: „Kaleń”, „Ponad rzekę”
Krosna: „Przylaski”

Laskowa: „Kuligówka”, „Nowy Świat”, „Przez Równię 
k/Stadionu”, „Laskowa – Mordarka”, „Nadole”
Sechna:  „Motakówka”
Żmiąca: „Mocarz”

2013 rok
• Utworzenie parku rekreacji wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą w miejscowości Laskowa
• Wykonanie monitoringu parku rekreacji w m. Laskowa
• Termomodernizacja stropu w budynku Ośrodka Zdro-
wia w Ujanowicach 
• Utworzenie placu zabaw w centrum miejscowości La-
skowa i Ujanowice.
• Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o boksy garażo-
we w OSP Laskowa – III etap
• Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Pod-
stawowej w Jaworznej
• Wymiana drzwi wejściowych na klatce schodowej  
w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ujanowicach.
• Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy stadionie 
KUKS Laskovia

Inwestycje drogowe:
Jaworzna: „Chałpiska k/Agustyna”
Kamionka Mała: „Laskowa-Rozdziele”, „Oborzyska”, 
Kobyłczyna: „Od mostu do Tokarza”, „Nowakówka”
Krosna: „Przylaski”
Laskowa: „Sławetówka Cuba- Rozdziele”, „Załpa Dolna 
- Ponad rzekę”
Sechna: „Pajerówka”
Ujanowice: Do osiedla „Domków powodziowych”

2014 rok
• Udostępnienie e-usług poprzez rozbudowę modernizację 
teleinformatycznego systemu zarządzania w tym: wdro-
żenie SEOD w Gminie Laskowa
• Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Żmią-
cej
• Wymiana klapy i instalacji przeciwpożarowej na klatce 
schodowej w budynku ŚDS w Ujanowicach

Inwestycje drogowe:
Kamionka Mała: „Czechówka”
Krosna: „Włodarzówka - Majchrówka”
Laskowa: „Centrum od rzeki”, „Centrum” k. Stawów, 
„Do lasu gminnego od strony Rozdziela”, „Przez równię 
k. Stadionu”
Sechna: „Nowakówka”, 
Żmiąca: „Kubankówka”, „Pietrówka”

Inwestycje w trakcie realizacji
• Przebudowa wodociągu wiejskiego w Ujanowicach 
• Budowa budynku sali gimnastycznej w Kamionce Małej 
• Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej 
w Jaworznej
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Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej przy OSP w Ujanowicach
Dobiegły końca prace związane z pro-
jektem realizowanym przez Ochot-
niczą Straż Pożarną w Ujanowicach  
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013 oś 4 LE-
ADER. W ramach inwestycji druhowie 
z Ujanowic wykonali zabudowę zabyt-
kowego konnego wozu strażackiego, 
altanę z grillem, tablicę informacyjną, 
ławki oraz nasadzenie roślin. Zakupio-
no również kosze na śmieci i przenośne 
ławostoły. W ramach wkładu własnego 
strażacy przygotowali teren pod mon-
taż zabudowy oraz altany, wykonali 
nasadzenia roślin oraz montaż dodat-
kowych urządzeń. W imieniu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ujanowicach 
dziękujemy wszystkim, którzy włączy-
li się w realizację tej inwestycji. Plac 
przy OSP jest ogólnodostępny a korzy-
stanie z niego bezpłatne. 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie. Pro-
jekt „Zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej przy OSP w Ujanowi-
cach” realizowany przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Ujanowicach i współ-
finansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Instytucja Zarządza-
jąca PROW na lata 2007-2013 – Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Inwestycje drogowe 
W dniu 01 września 2014 r. dokonano 
odbioru robót związanych z remontem 
infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Laskowa w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych.
Ogółem poniesione nakłady :
- 779.183,11 zł                      
(źródła finansowania): 
- dotacja z budżetu państwa - 683.513,00 zł                                                                              
-  środki budżetu gminy - 95.670,11 zł
 W tym:
1) Remont drogi gminnej „Kubankówka" 
w miejscowości Żmiąca na odcinku długości 
1200 mb
Ogółem poniesione nakłady: 
- 329.542,14 zł
- dotacja - 311.550,00 zł
- środki własne - 17.992,14 zł

2) Remont drogi gminnej „Do lasu gminne-
go od strony Rozdziela" w miejscowości 

Laskowa na odcinku długości 1000 mb
Ogółem poniesione nakłady:
 - 251.106,87 zł
- dotacja - 219.403,00 zł
- środki własne - 31.703,87 zł
3) Remont drogi gminnej „Czechówka"  
w miejscowości Kamionka Mała 
na odcinku długości 530 mb
Ogółem poniesione nakłady:
 - 198.534,10 zł

- dotacja - 152.560,00 zł
- środki własne - 45.974,10 zł
Efektem końcowym remontowanych od-
cinków dróg było wzmocnienie istniejących 
podbudów wraz z ułożeniem nawierzchni  
z masy mineralno-asfaltowej.
W dniu 09 września 2014 r. dokonano 
odbioru robót związanych z przebudo-
wa dróg rolniczych na terenie gminy 
Laskowa.
Ogółem poniesione nakłady:
 - 336.796,39 zł                      
(źródła finansowania): 
- dotacja z budżetu państwa - 69.170,00 zł                                                                              
- środki budżetu gminy - 267.626,39 zł
W tym:
1) Przebudowa drogi „Przez Równię k/sta-
dionu” w miejscowości Laskowa na odcinku 
750 mb
Ogółem poniesione nakłady: 
- 157.961,18 zł
- dotacja - 33.000,00 zł
- środki własne - 124.961,18 zł

2) Przebudowa drogi „Nowakówka”  
w miejscowości Sechna na odcinku 510 mb
 Ogółem poniesione nakłady: 
- 136.430,15 zł
- dotacja - 28.000,00 zł
- środki własne - 108.430,15 zł

3) Przebudowa drogi „Pietrówka” w miej-
scowości Żmiąca na odcinku 220 mb
Ogółem poniesione nakłady: 
-  42.405,06 zł
 - dotacja - 8.170,00 zł
- środki własne - 34.235,06 zł
W ramach przebudowy ww. dróg dokonano 
między innymi wzmocnienia istniejących 
podbudów oraz ułożono nawierzchnie z masy 
mineralno-asfaltowej.
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Wspomnienie VI Festiwalu 
Śliwki Miodu i Sera
Wszystko co dobre szybko się kończy i tak 
VI Festiwal Śliwki Miodu i Sera przeszedł już 
do historii. Mamy nadzieję, że pozostanie  
w Państwa pamięci, jako czas dobrej zabawy.
Wyniki Konkursu kulinarnego w ramach  
VI Festiwalu Śliwki Miodu i Sera:
GRAND PRIX: Prosiak pieczony – gołąbka-
mi z śliwką nadziany – Gospodarstwo Agro-
turystyczne „Urygówka” Marii i Krzysztofa 
Uryga z Kamionki Małej.
W I kategorii – ciasta, desery, napoje:
- wyróżnienie: Nalewka „Kolana Pszczoły” 
– Koło Gospodyń Wiejskich Zawadka
- wyróżnienie: Sernik z suszonymi śliwkami 
– Gosposie z pod Gorca
W II kategorii - dania główne:
- wyróżnienie: wołowina w sosie śliwko-
wym – Koło Gospodyń Wiejskich Laskowa
- wyróżnienie: Comber sarni z sosem śliw-
kowym – Hubertówka pod Jaworzem

Wyniki konkursu na „Najsmaczniesze 
stoisko”:
Najwięcej głosów publiczności zdobyło Koło 
Gospodyń Wiejskich Laskowa łącznie 107 
głosów, drugie miejsce z liczbą 50 głosów 
zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich Krosna.
Wszystkim wystawcom, osobom zaanga-
żowanym w konkurs kulinarny, dziękujemy 
za tak wspaniałe potrawy, pięknie przygo-
towane stoiska. Te wszystkie wspaniałości 
przygotowane przez Państwa są sednem 
każdego Festiwalu i pretekstem do dobrej 
zabawy.
Jako organizatorzy Festiwalu dziękujemy 
księżom z Parafii Laskowa za uczestnic-
two w Festiwalu oraz duchowe wsparcie. 
Pragniemy gorąco podziękować wszyst-
kim mieszkańcom, turystom, gościom 
odwiedzającym naszą okolicę za tak liczne 
przybycie na stadion w to niedzielne popo-
łudnie oraz wspaniałą, spokojną zabawę do 
późnych godzin wieczornych. Szczególne 
podziękowanie kierujemy do młodzieży za 

ich pozytywną postawę. Cieszymy się, że 
razem z Państwem, mogliśmy miło spędzić 
ten czas.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim 
sponsorom, którzy tak hojnie wsparli nas 
podczas organizacji Festiwalu. To dzięki 
Państwa wsparciu organizowany konkurs 
kulinarny dostarczył wiele satysfakcji jego 
uczestnikom.
Tegoroczni sponsorzy to:

Państwo Maria i Wiesław Jędrzejek Fir-
ma „BUDMOST” z Laskowej

Pan Maciej Szkarłat Firma „LIMDROG”  
z Limanowej

Pan Maciej Wojtas Firma „Impuls” z Li-
manowej

Pan Piotr Iwulski Firma "KRUSZ-BUD"  
z Zabierzowa Bocheńskiego

Pan Eugeniusz Wojak „WOLIMEX” z Li-
manowej

Małopolski Oddział Regionalny ARiMR
Małopolska Izba Rolna
Bank Spółdzielczy w Limanowej
Pan Mariusz Kantor Zakład Budowlany 

"Kan-Bud" z Nowego Sącza
Fitness Club Zamieście
Pan Łukasz Dutka Usługi Gastronomicz-

ne „Dutka Catering”
Pani Maria Król i Pan Józef Stach Firma 

"Partner - Alma"
Pan Mirosław Kogutowicz Spółdzielnia 

Pracy MEBLOMET z Mszany Dolnej
Państwo Maria i Henryk Jędrzejek Firma 

„JĘDREK”
Instytut Zdrowia i Urody YASUMI z Lima-

nowej
Piotr Pajor Piekarnia Laskowa
Halina i Roman Dudek Firma LASKOPOL
Małgorzata i Wincenty Krzyżak Firma 

„Słoneczna Tłocznia”
Pan Paweł Kozieł Pan Janusz Stanisz Fir-

ma Bajt
Stacja Narciarska Laskowa - Kamionna

Pragniemy również podziękować Służbom 
Policji, Firmie „Kontakt” z Niepołomic oraz 
Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Laskowej za pomoc oraz czuwanie nad 
bezpieczeństwem. Dziękujemy wszystkim 
artystom występującym podczas Festiwalu 
za doskonałe wypełnienie programu te-
gorocznego Festiwalu. Dziękujemy Grupie 
AGM z Krakowa za obsługę techniczną oraz 
Firmie Magillo z Krakowa za obsługę ga-
stronomiczną.
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„Wirtualny Spacer po Gminie Laskowa”
Gmina Laskowa przygotowała dla Państwa „Wirtualny spacer po Gminie Laskowa". Mamy nadzieję, że wirtu-
alna wędrówka, przysporzy Państwu wielu pozytywnych wrażeń. „Wirtualny Spacer” dostępny jest na stronie  
www.laskowa.pl będzie on na bieżąco udoskonalany i aktualizowany. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi  
i sugestie z Państwa strony, które prosimy kierować na adres: gmina@laskowa.pl 
Właściciele obiektów sportowych, turystycznych, kulturowych, gospodarstw agroturystycznych itp. chcą-
cy aby ich obiekt umieszczony został w „Wirtualnym spacerze…” proszeni są o kontakt z Firmą Eri.pl  
- tel. 602 713 246, lub sekretariatem Urzędu Gminy Laskowa tel. 18 330 02 10.

Osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
w roku szkolnym 2013/2014
W dniu 19 sierpnia 2014 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Laskowa odbyło się spotkanie z laure-
atami i finalistami konkursów przedmiotowych i tema-
tycznych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014.
Gospodarzem spotkania była Wójt Gminy Laskowa 
- Pani Stanisława Niebylska. Swoją obecnością uro-
czystość zaszczyciła Pani Ewa Pajor - Przewodnicząca 
Rady Gminy Laskowa.
Składając uczniom gratulacje oraz wyrazy uznania dla 
ogromu pracy włożonej w pogłębianie wiedzy i rozwi-
janie swoich talentów Pani Stanisława Niebylska i Pani 
Ewa Pajor wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy i na-
grody książkowe.
Rodzicom i nauczycielom złożono gratulacje i podzię-
kowania za inspirowanie uczniów do twórczych poszu-
kiwań, rozwoju pasji i zainteresowań, za owocną pracę 
dydaktyczno- wychowawczą, która przyczyniła się do 
osiągnięcia sukcesów.

  Nagrodzeni uczniowie:
 Zespół Szkół Laskowa
Kinga Bobowska – Finalistka Małopolskiego Konkursu 
Biblijnego – nauczyciel Ewa Kruczek
Karol Szkarłat – Finalista Małopolskiego Konkursu 
Geograficznego – nauczyciel Halina Zawada
Łukasz Zelek – Finalista Małopolskiego Konkursu 
Geograficznego – nauczyciel Halina Zawada
Kamil Uryga – Finalista Małopolskiego Konkursu Ma-
tematycznego – nauczyciel Edyta Leśniak
Artur Orzeł – Laureat – III miejsce w Polsce – „Papież 

Słowianin” – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach  
i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II

 Zespół Szkół Ujanowice
Monika Czyżycka – Finalistka Małopolskiego Konkur-
su Matematycznego – nauczyciel Krystyna Tokarz
Daniel Dudek – Finalista Małopolskiego Konkursu 
Geograficznego – nauczyciel Agnieszka Lasyk
Jakub Tokarz – Finalista Małopolskiego Konkursu z Ję-
zyka Polskiego – nauczyciel Grażyna Dziedzic
Paweł Gołąb – Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu 
„Zawód nie zawodzi” – nauczyciel Maciej Jakóbczyk

 Szkoła Podstawowa Jaworzna 
Kinga Filipek – Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu 
Ekologicznego – nauczyciel Ewa Ficoń
Daria Oleksy – Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu 
Ekologicznego – nauczyciel Ewa Ficoń

 Szkoła Podstawowa Żmiąca
Karolina Krzyżak – Laureatki Ogólnopolskiego Kon-
kursu ”List do Taty” – nauczyciel Małgorzata Zelek

Gratulujemy!!!
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Gminne uroczystości dożynkowe

Gminne Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną 
w Kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ujanowicach, któ-
rą odprawił ks. Wiesław Dzięgiel Proboszcz tutejszej Parafii 
w asyście księży sprawujących posługę w parafiach Gmi-
ny Laskowa: ks. Stanisława Węgrzyna z Kamionki Małej,  
ks. Andrzeja Wanata z Laskowej, ks. Józefa Cieśli z Jaworznej 
oraz ks. Marka Wójcika ze Żmiącej. W trakcie Mszy Świę-
tej nastąpiło uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych 
przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa. 
Po Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy prowadzony 
przez Orkiestrę Dętą z Krosnej udał się na plac dożynko-
wy – stadion AKS w Ujanowicach, gdzie Starostowie Do-
żynek Pani Małgorzata Gołąb i Pan Grzegorz Grzegorzek 
obdarowali Wójta Gminy Laskowa Panią Stanisławę Niebyl-
ską chlebem i koszem owoców - symbolami tegorocznych 
plonów. Po przemówieniach zaproszonych gości, odbył się 
XVII Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych. Komisja 
Konkursowa w składzie: Maria Brylak – Załuska - etnograf, 
Zofia Skwarło - regionalista MCK „SOKÓŁ” w Nowym 
Sączu, Zofia Szewczyk - pracownik MODR, po obejrzeniu 
prezentacji i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych:  
z Laskowej, Jaworznej, Kamionki Małej, Krosnej, Strzeszyc, 
Sechnej, Kobyłczyny, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła 
przyznać następujące miejsca:
Kategoria wieńców tradycyjnych:
Dwa równorzędne I miejsca przyznano: Grupie Wieńco-
wej KGW z Krosnej oraz Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny.  
II miejsce przyznano: Grupie Wieńcowej ze Strzeszyc.
Kategoria wieńców współczesnych:
Trzy równorzędne I miejsca przyznano: Grupie Wieńcowej  
z Ujanowic, Grupie Wieńcowej KGW z Laskowej oraz Gru-
pie Wieńcowej ze Żmiącej. II miejsce przyznano: Grupie 
Wieńcowej z Sechnej. Dwa równorzędne III miejsca przy-
znano: Grupie Wieńcowej z Jaworznej, Grupie Wieńcowej 
OSP z Kamionki Małej.
Wszystkie Grupy Wieńcowe za wykonane wieńce dożynko-
we otrzymały nagrody pieniężne. Nagrody wręczyli: Pani 
Stanisława Niebylska - Wójt Gminy Laskowa, Pani Ewa Pa-
jor - Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa, Pani Elżbieta 
Zabrzeńska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa, 
oraz Pan Grzegorz Grzegorzek - Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Laskowa. Wszyscy wyżej wymienieni gratulowali 
rolnikom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezen-
tacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo 

wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspa-
niałej tradycji w latach następnych. Bardzo ciepło został przy-
jęty program w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Ujanowicach. Czas umilał występ Mirosława Jędrowskie-
go z Zespołem. W trakcie dożynek zorganizowano loterię 
fantową oraz licytację dzieł lokalnych twórców na rzecz bu-
dowy Kaplicy i Miejsca Pamięci Gen. Stanisława Skalskiego 
na Ukrainie w Kodymie, gdzie posługę kapłańską sprawuje 
ks. Stanisław Majchrzak, kiedyś wikariusz w Ujanowicach. 
Imprezę zakończyła zabawa plenerowa z zespołem "Piskosz 
- Band".

Za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości, pragnę go-
rąco podziękować gospodarzom tegorocznego święta, któ-
rymi byli mieszkańcy Ujanowic z panem Sołtysem Józefem 
Kmiecikiem na czele. Dziękuję księżom odprawiającym 
Mszę Świętą, która była wyrazem wdzięczności Panu Bogu 
za tegoroczne zbiory, a jednocześnie modlitwą w intencji na-
szych rolników. Dziękuję Panu Grzegorzowi Grzegorzkowi 
Radnemu Rady Gminy Laskowa, wszystkim Paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich, członkom Ochotniczej Straży Pożar-
nej, dziękuję delegacjom wsi gminy Laskowa za przygoto-
wanie pięknych wieńców i udział w ceremonii dożynkowej 
oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie 
tegorocznych dożynek.
Profesjonalnie przygotowana uroczystość dostarczyła 
uczestnikom wielu miłych wrażeń. Szczególne podziękowa-
nie i życzenia kieruję do rolników, którym z całego serca ży-
czę dalszego rozwoju gospodarstw rolnych, coraz wyższych 
plonów oraz satysfakcji z pracy na roli. Wszystkim organi-
zatorom, jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego 
dobrego. 

Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa


