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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. 18 33 00 214

Sekretariat
tel. 18 33 00 210

Sekretarz Gminy
tel. 18 33 00 216

Skarbnik - księgowość
tel. 18 33 00 223

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 18 33 00 215

Gminny Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli

tel. 18 3333 231, 18 33 33 232

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

tel. 18 333 30 25
lub 18 333 30 76 wew. 34

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki:

34-602 Laskowa
tel. 18 333 30 05

Jesienne słońce

Ach cudne Ty słoneczko!- co złocisz Laskową
przystrajasz ją w szatę przepiękną, wciąż nową (…)
ślizgasz się po liściach zielonych -  co w lecie
w gęstych, zwartych gąszczach najpiękniejszych w świecie!,
rodzą klimat zdrowy- to las honorowy!
Drzewa zapraszają; przyjdź tutaj na łowy…(na grzyby itd.)
Odchodzi już lato, jesień zawitała
Czyżby ona tyle grzybów tu rozsiała?!
Cudnie przystrojone też - w owoce- drzewa
do koszów- na zimę- zbierać je potrzeba.
Gdzieś na krzewach aronia- na czarno dojrzała
zaś liście zielone w czerwień zmalowała.
W promieniach słoneczka wszystko się rumieni 
jeszcze cudniej będzie w późniejszej jesieni.
Tam białe pnie brzozy w zieleń oplecione
Na czuprynach- żółtym liściem ozłocone.
Cała- barw- paleta wnet na drzewach siędzie
malując je ślicznie; tak w lasach jak wszędzie…
Te „cuda natury” trudno w słowach wyznać
trzeba je zobaczyć i z zachwytem przyznać
ileż dóbr wokoło otacza człowieka
Żywiąc ciało krzepi Ducha i pięknem urzeka!
Trzeba nam przystanąć- ciesząc się tym „Rajem”,
dzięki czynić Stwórcy, który nam to daje!
Zaś kochana wioska ta Laskowa nasza,
na wczasy, po zdrowie wszystkich Gości sprasza!!!

                        Wanda Majerska

Przyznano pieniądze na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Sechnej. 
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2011 roku  
został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem dla  
gminy Laskowa na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Sechnej.



III Festiwal Śliwki, 
Miodu i Sera w Laskowej 
– zakończony
- wspaniali uczestnicy, wspaniała pogo-
da, świetne potrawy no i niepowtarzalna 
atmosfera.
Podczas festiwalu oprócz strawy dla cia-
ła była też strawa dla ducha. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie – koncert zespo-
łu „TRANSLOLA” i „Laboratorium”,  
Kabaret „Ergo”, Spektakl „PŁONĄCE 
LASKI 4”, WYSTĘP Kapeli Regio-
nalnej LASKOWIOKI oraz dyskoteka  
z Grupą SOUNDLIGHT.

Potrawy i produkty spożywcze zgłoszo-
ne do konkursu kulinarnego, organizo-
wanego w ramach III Festiwalu Śliwki 
Miodu i Sera 7 sierpnia 2011 r.:
Koło Gospodyń Wiejskich z Kamion-
ki Małej
- Kruchy sernikowo-śliwkowiec-mio-
downik
- Kompot z mirabelek
- Udziec nadziewany śliwą, pieczony na 
piwie
Restauracja Zajazd Laskowianka
- Naleśniki ze śliwką i czekoladą
- Delicje z kapustą duszoną ze śliwkami
Gospodarstwo Rolne i Agroturystycz-
ne Maria Uryga
- Ser podpuszczkowy krowi klagany  
z różnymi ziołami mieszany
- Wędliny i wędzonki z Małej Kamionki
Koło Gospodyń Wiejskich z Laskowej
- Śliwka po magnacku
- Napój miętowo-miodowo-limonkowy
- Polędwica w miodzie z sosem śliwko-
wym
Koło Gospodyń Wiejskich z Kobył-
czyny i Ujanowic
- Placek ze śliwkami
- Kluski ze śliwami
Koło Gospodyń Wiejskich z Krosnej
- Kołacz z łopaty z śliwką
- Kapusta z grochem, krupami i śliwką
Karczma Matras z Limanowej
- Zupa bryndzowa

- Udziec barani duszony w śliwce, mio-
dzie na białym winie
Komisja Konkursowa w składzie:  
Przewodniczący Komisji - Piotr 
Bikont smakosz, krytyk kulinar-
ny. Członkowie Komisji – Marek 
Stryszowski – Członek Formacji 
Laboratorium, Janusz Grzywacz – 
Członek Formacji „Laboratorium”, 
kompozytor, smakosz, Wojciech  
Wiśniewski – portal Internetowy „Głę-
bia Smaku”, Ewa Pajor – Przewodni-
cząca Rady Gminy Laskowa. 

Po degustacji zgłoszonych potraw  
i produktów spożywczych, postanowiła 
przyznać:
  W I kategorii – ciasta, desery, napoje:  
- wyróżnienie dla:
Koła Gospodyń Wiejskich z Ka-
mionki Małej za Kruchy sernikowo-
-śliwkowiec-miodownik oraz kompot  
z mirabelek
- wyróżnienie dla:
Gospodarstwo Rolne i Agroturystycz-
ne Maria Uryga z Kamionki Małej za 
Ser podpuszczkowy krowi klagany  
z różnymi ziołami mieszany

W II kategorii – dania główne:
- wyróżnienie dla:
Karczma Matras Limanowa Piotr 
Makowski za Zupę bryndzową oraz 
Udziec barani duszony w śliwce  
i miodzie na białym winie.  
- wyróżnienie dla:
Koło Gospodyń Wiejskich z Kobył-
czyny-Ujanowic za kluski ze śliwka-
mi.
GRAND PRIX komisja przyznała:
Kołu Gospodyń Wiejskich z Lasko-

wej za „Śliwkę po magnacku”, „Na-
pój miętowo-miodowo-limonkowy” 
oraz „Polędwicę w miodzie z sosem  
śliwkowym”.
Za rok IV Festiwal Śliwki, Miodu i Sera, 
na który już serdecznie zapraszamy. 

INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
Świadczenie usług transportowych w za-
kresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół 
w Laskowej i Ujanowicach.
Postępowanie przetargowe z dnia 2 czerw-
ca 2011 r. Wpłynęły 3 oferty. Zamawiający 
odrzucił 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma: U.T.i H. STAN - TRANS 
Józef Stanisławczyk, 34-602 Laskowa 
510. Cena oferty - 4.29 zł brutto za 1 km  
dowozu.
Zagospodarowanie i zwiększenie do-
stępności do atrakcyjnych miejsc Gmi-
ny Laskowa poprzez modernizację placu  
w Laskowej przy boisku sportowym,  
w Ujanowicach NZOZ, oraz w Krosnej 
parking gminny - etap II.
Postępowanie przetargowe z dnia  
27 czerwca 2011 r. Wpłynęły 4 oferty. 
Zamawiający odrzucił 2 oferty. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-
-BRUK” 34-602 Laskowa 726. Cena ofer-
ty – 244 819,58 zł brutto.
Roboty dodatkowe związane z budową 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa. 
Postępowanie przetargowe w trybie zamó-
wienia z wolnej ręki. W dniu 17 sierpnia 
2011 r. została podpisana umowa z firmą: 
P.P.U.H. WOLIMEX Eugeniusz Wojak  
ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa. Cena 
oferty – 1 945 962,74 zł brutto.
Odbudowa infrastruktury drogowej na te-
renie Gminy Laskowa w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych. 
Postępowanie przetargowe z dnia 10 sierp-
nia 2011 r. Wpłynęła 1 oferta złożona  
przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mosto-
we „LIMDROG” Sp. z o.o., 34-600 Lima-
nowa, ul. M.B. Bolesnej 87. Cena oferty –  
903 573,73 zł brutto.

Bukowiec Wincenty lekkoatleta, reprezentują-
cy AKS Ujanowice oraz Radny Rady Gminy 
Laskowa zwyciężył w III Międzynarodowym  
Biegu Górskim FORREST Limanowa wśród 
weteranów na dystansie 6,5 km oraz zdobył  
I miejsce w X Międzynarodowym Biegu Zdro-
jowym na dystansie 10 km, w kat. 60-69 lat.
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Gminnne Dożynki  
w Jaworznej
 Gminne Dożynki rozpoczęły 
się Mszą Świętą dziękczynną w Kościele  
w Jaworznej, której przewodniczył ks. Ka-
rol Dziubaczka oraz księża, Feliks Kwilas 
z Krosnej, Józef Trela ze Żmiącej, Andrzej 
Wanat z Laskowej, Józef Filipek ze Szcze-
cina, Rafał Oleksy z Katowic, Ryszard  
Stasik i Józef Cieśla z Jaworznej.
W trakcie Mszy Świętej nastąpiło uroczy-
ste poświęcenie wieńców dożynkowych 
przygotowanych przez wszystkie sołectwa 
Gminy Laskowa. 

 Po Mszy Świętej barwny koro-
wód dożynkowy prowadzony przez Orkie-
strę Dętą z Jaworznej i Orkiestrę z Długo-
łęki-Świerkli udał się na boisko sportowe 
przy Szkole Podstawowej, gdzie Starosto-
wie Dożynek Pani Teresa Szkarłat i Pan 
Tadeusz Olchawa obdarowali Wójta Gmi-
ny Laskowa Panią Stanisławę Niebylską 
chlebem i koszem owoców - symbolami 
tegorocznych  plonów.    
 Po przemówieniu zaproszonych 
gości m.in. Posłów  na Sejm RP Wiesła-
wa Janczyka, Bronisława Dutki, Tadeusza  
Patality oraz Jana Puchały Starosty Powia-
tu Limanowskiego odbył się XIV Gminny 
Konkurs Wieńców Dożynkowych.

Komisja Konkursowa w składzie:
1. Maria Brylak - Załuska - etnograf  
2. Leszek Leśnik – MODR – Powiatowy 
Zespół Doradców w Limanowej
3. Marta Smólczyńska - etnolog – MCK 
„SOKÓŁ” w Nowym Sączu, po obejrzeniu 
i gruntownej ocenie dziewięciu wieńców 
dożynkowych: z Laskowej, Jaworznej,  
Kamionki Małej, Krosnej, Strzeszyc, 
Sechnej, Kobyłczyny, Ujanowic oraz 
Żmiącej postanowiła przyznać następują-
ce nagrody:
Kategoria wieńców tradycyjnych:                                                                          
Dwa pierwsze miejsca, okolicznościowe 
dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 
po 550 zł. przyznano:
- Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny,
- Grupie Wieńcowej KGW ze Strzeszyc.
II miejsce, okolicznościowy dyplom  
i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł   
przyznano:
- Grupie Wieńcowej z Ujanowic.
Kategoria wieńców współczesnych:
Trzy pierwsze miejsca, dyplomy  i nagrody 
pieniężne w wysokości  po 500 zł  przy-
znano: 
- Grupie Wieńcowej KGW z Krosnej,
- Grupie Wieńcowej z Sechnej,
- Grupie Wieńcowej ze Żmiącej.
Dwa II miejsca, dyplomy i nagrody pie-
niężne w wysokości po 450 zł dla:
- Grupy Wieńcowej z Jaworznej,
- Grupy Wieńcowej z KGW i OSP z Ka-
mionki Małej.
Ponadto komisja konkursowa postanowi-
ła przyznać nagrodę specjalną w kwocie  

500 zł dla Grupy Wieńcowej KGW Laskowa.
Fundatorem okolicznościowych dyplo-
mów oraz nagród pieniężnych był Gmin-
ny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki   
w  Laskowej (zał. Nr 1 – Potw. odbioru na-
gród), a wręczyli je: 
- Pani Stanisława Niebylska -Wójt Gminy 
Laskowa, 
- Pani Ewa Pajor - Przewodnicząca Rady 
Gminy Laskowa,
- Pani Elżbieta Zabrzeńska - Wice Prze-
wodnicząca Rady Gminy Laskowa,
- Pan Grzegorz Grzegorzek - Wice Prze-
wodniczący Rady Gminy Laskowa.
 Wszyscy wyżej wymienieni gra-
tulowali rolnikom wspaniale wykonanych 
wieńców oraz ich prezentacji, natomiast 
Komisja Konkursowa podkreśliła ich bar-
dzo wysoki poziom, życząc podtrzymania 
tej wspaniałej tradycji w latach następnych.

 Atrakcją dla licznie zgroma-
dzonych widzów były: prezentacje wy-
stawców (kowalstwo artystyczne, ma-
larstwo, hafty, miody, decoupage oraz 
rzeźba), a koncertowały: Orkiestra  
z Długołęki-Śierkli, zespół ASTER DAY 
oraz GÓRALSI. Bardzo ciepło został 
przyjęty spektakl „Księżniczka na ziarnku  
grochu” w wykonaniu grupy teatralnej ze 
Szkoły Podstawowej w Jaworznej.
W godzinach wieczornych do tańca grał 
zespół JANTAR.

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT

DOŻYNKI W KAMIENICY
   Grupa Wieńcowa KGW w Laskowej re-
prezentująca Gminę Laskowa podczas  XIII 
Dożynek Województwa Małopolskiego  
w Kamienicy zajęła I miejsce w Wojewódz-
kim Konkursie Tradycyjnego Wieńca Do-
żynkowego i reprezentowała Województwo 
Małopolskie na Dożynkach Prezydenckich  
w Spale, gdzie zdobyła wyróżnienie.

         Europejski kodeks walki z rakiem:
1. Nie pal; Jeśli palisz, rzuć! Jeśli jeszcze nie rzuciłeś, nie pal przy 

niepalących.
2. Wystrzegaj się otyłości.
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
4. Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie.
5. Nigdy nie upijaj się! Jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje 

wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie: mężczyźni do dwóch 
porcji dziennie, kobiety do jednej porcji dziennie.

6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
7. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem 

na znane substancje rakotwórcze.
8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
9. Kobiety po 25-tym roku życia powinny uczestniczyć w badaniach 

przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
10. Kobiety po 50-tym roku życia powinny uczestniczyć   w badaniach 

przesiewowych w kierunku raka piersi.
11. Kobiety i mężczyźni po 50-tym roku życia powinny uczestniczyć  

w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.
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	 Szkoła	 Podstawowa	w	 Laskowej	 wraz	 z	 nowym	 rokiem	
szkolnym	przyłączyła	się	do	akcji	„Odblaskowa	Szkoła”,	której	orga-
nizatorami	są	m.in.	Małopolska	Wojewódzka	Rada	Bezpieczeństwa	
Ruchu	 Drogowego,	 Małopolskie	 Kuratorium	 Oświaty,	 Małopolski	
Urząd	Wojewódzki	oraz	Małopolski	Urząd	Marszałkowski.	
W	konkursie	tym	uczestniczymy	już	po	raz	drugi.	W	zeszłym	roku	
nasza	szkoła	zajęła	I	miejsce	w	powiecie.
Planujemy	kontynuację	zaczętych	działań	tj.	doposażenie	w	kami-
zelki	odblaskowe	dzieci	z	klas	„0”	i	klas	I,	dalszą	edukację	w	zakre-
sie	bezpieczeństwa	 ruchu	drogowego	 i	pierwszej	pomocy	przed-
medycznej.	W	ramach	tego	będą	prowadzone	zajęcia	teoretyczne	
i	 praktyczne	 a	 także	 odbędą	 się	 konkursy:	 plastyczny	 i	 wiedzy	 
o	przepisach	i	bezpieczeństwie	na	drodze.
Mamy	nadzieję,	że	z	pomocą	rodziców	zaszczepimy	w	dzieciach	
nawyk	noszenia	kamizelek	oraz	innych	elementów	odblaskowych.
	 Bardzo	liczymy	na	pomoc	sponsorów,	aby	jak	największa	 
liczba	dzieci	miała	możliwość	otrzymania	„odblasków”.

Koordynator konkursu: Dominik Mordarski

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 
W dniach 20 - 29 lipca 2011 roku w Szkole Podstawowej w Ka-
mionce Małej po raz drugi gościli uczniowie i nauczyciele z Ukra-
iny w ramach programu polsko - ukraińskiej wymiany młodzieżo-
wej. Ich pierwsza wizyta miała miejsce w lipcu 2009 roku.
Zaprzyjaźniona ukraińska szkoła znajduje się w Starym Skałacie 
w obwodzie (województwie) tarnopolskim. W tym roku przyje-
chała grupa 37 osób: 9 nauczycieli z panem dyrektorem Andrijem 
Skibniewskim, 26 uczniów oraz 2 rodziców. W czasie dziesięcio-
dniowego pobytu zagranicznych gości szkoła w Kamionce tętniła 
życiem. Dzieci i młodzież miejscowa integrowała się z młodzieżą 
ukraińską poprzez wspólne spotkania, wesołe zabawy, rozgrywki 
sportowe i dyskoteki. Poznawali siebie nawzajem, swoje zwyczaje, 
odmienność i różnorodność kulturową i religijną. Ukraińcy mieli 
okazję zobaczyć ciekawe miejsca w Polsce tkj. Kraków, Ojcow-
ski Park Narodowy, Zakopane; zwiedzili Limanową, Pasierbiec 

oraz wiele cie-
kawych miejsc  
w naszej gminie. 
Byli zachwyceni   
pięknem okoli-
cy zarówno pod 
względem kra-
jobrazowym jak  
i infrastruktu-
rą; szczegól-
nie podobała 
im się szkoła  
w Kamionce 
Małej, gdzie byli zakwaterowani a także obiekty sportowe, rekre-
acyjne i turystyczne na tym terenie. 24 sierpnia odbyło się spo-
tkanie integracyjne, na które przybyły władze gminy: pani wójt 
Stanisława Niebylska, pani przewodnicząca Rady Gminy Ewa 
Pajor, radni i sołtys Kamionki Małej, przedstawiciele Rady Ro-
dziców oraz wszyscy nauczyciele szkoły, dzieci i młodzież. Mimo 
bariery językowej nie było problemu z porozumieniem się stron 
polskiej i ukraińskiej a tematów do rozmowy było bardzo wie-
le. Pobyt zagranicznych gości upłynął szybko. 29 lipca w godzi-
nach popołudniowych po mszy św. odprawionej w parafialnym 
kościele uczestnicy wymiany udali się z powrotem na Ukrainę.  
W imieniu własnym i gości ze Starego Skałatu Szkoła Podstawowa 
w Kamionce Małej dziękuje wszystkim Sponsorom za ofiarność, 
dzięki której możliwe było to spotkanie. Za rok uczniowie szkoły 
w Kamionce udają się z rewizytą na Ukrainę.  Więcej szczegółów 
z wymiany na stronie: www.spkamionka.edupage.org 

Wanda Chochlińska – dyrektor SP Kamionka Mała

Informacja Nadleśnictwa Limanowa
W	 związku	 ze	 zmianą	 struktury	 organizacyjnej	 w	 Nadleśnic-
twie	Limanowa		od	dnia	1	sierpnia	2011	roku	obowiązki	nadzoru	 
nad	 lasami	 nie	 stanowiącymi	 własności	 Skarbu	 Państwa,	 na	
terenie	 Gminy	 Laskowa,	 pełni	 leśniczy	 Lasów	 państwowych	 
Ireneusz	Mąka.	
Termin	załatwiania	stron	tj.	w	każdy	poniedziałek	od	7:30	do	10:30.	

Kontakt:	
Ireneusz	Mąka
500	216	191,	18	33	33	006

Konkurs  
„Odblaskowa Szkoła”  
w SP 
w Kamionce Małej
W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Matejki w Kamionce Małej przystąpili do konkur-
su „Odblaskowa Szkoła” zorganizowanego m. in. przez Ko-
mendę Wojewódzką Policji w Krakowie i Małopolskie Ku-
ratorium Oświaty. W czasie trwania akcji podopieczni będą 
podejmować różne działania: zajęcia na temat ruchu dro-
gowego, konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, spotkanie 
z policjantem, i inne, mające na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły. Uczniowie zostaną 
również wyposażeni w kamizelki i elementy odblaskowe.
W pierwszej połowie września w szkole przeprowadzony 
został konkurs plastyczny pt. „Jestem bezpieczny na dro-
dze”. Wybrano najlepsze prace i zorganizowano wystawę 
wszystkich rysunków dzieci. Kolejne zadania wykonywa-
ne będą do końca października br. Szkolnymi koordyna-
torami akcji zostały nauczycielki: pani Ewa Ficoń i pani  
Agnieszka Bukowiec.

IV OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ WSI GMINY LASKOWA ORAZ MIEJSCOWOŚCI SĄSIEDNICH
     W niedzielę 24.07.2011 r. w Ujanowicach odbył się IV Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
Wsi Gminy Laskowa oraz Miejscowości Sąsiednich. Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn, 
zwyciężyła drużyna z Tęgoborzy, drugie miejsce zajęła Kobyłczyna, trzecie Ujanowice, 
a czwarte Krosna. Dalsze miejsca zajęły: Żmiąca, Sechna, Żbikowice, Drużków-Kąty, 
Laskowa, Ukraina. Sędziowali: Bukowiec Wincenty i Szarek Kacper.
 Pomimo nie najlepszej pogody, turniej cieszył się dużą popularnością. Obecne były 
władze samorządowe gminy i powiatu, a także poseł W. Janczyk. 
Po turnieju bawiono się przy grillu i muzyce.
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VII OTWARTY TURNIEJ PIŁKI  
NOŻNEJ FIRM SYMPATYZUJĄCYCH  
Z KLUBEM SPORTOWYM   
AKS – UJANOWICE.
       W dniu 17.07.2011 r. odbył się w/w 
turniej, do którego zgłosiło się 8 drużyn, 
wg zajętych miejsc:
I miejsce - PAJOR TEAM – Dobrociesz
II  miejsce - SALTRANS - Ujanowice    
III miejsce - EURO-FLIZ - Limanowa
IV miejsce - JRJ ROSIEK Usługi Ogólno-
budowlane – Ujanowice
V miejsce - ALUM-PLAST - Kobyłczyna  
VI miejsce - ZELBUD -  Sechna
VII miejsce - PSTRĄG  - Żmiąca
VIII miejsce - OSP - Ujanowice    

     Klasyfikację na najlepszego snajpera 
wygrał Grobarczyk Mateusz z firmy PA-
JOR-TEAM, a najlepszym bramkarzem 
okazał się Bugański Michał z firmy EU-
RO-FLIZ.   
  Sędziowali sędziowie (członkowie 
 AKS-u): Wincenty Bukowiec, Kacper 
Szarek, Krzysztof Kiławiec.   
    Jako impreza towarzysząca, odbył się 

VII Otwarty Turniej Piłki Siatkowej  
Kobiet, w którym zwyciężyły dziewczyny 
z firmy PSTRĄG – Żmiąca.
    Turniej zaszczycił swą obecnością se-
nator  S. Kogut, który wraz z władzami 
samorządowymi gminy i powiatu wręczył 
zwycięzcom nagrody.
    Ponadto władze gminy ufundowały na-
grody dla zawodników, trenera, sponso-
rów i prezesa AKS Ujanowice za awans do 
okręgówki.
    Miło spędzono niedzielne popołudnie 
na łonie natury, w sportowo-rodzinnej at-
mosferze. Na w/w turnieju obecni byli pra-
cownicy firm wraz z całymi rodzinami. 
Dla dzieci zapewniono wiele ciekawych 
atrakcji. Wieczorem była zabawa przy  
miejscowej orkiestrze.

MAMY 
MISTRZA
POLSKI!

   Agata  
Oleksy 

zawodniczka	
GSKS	 Lasko-
wa	została	powołana	do	Młodzieżowej	Narodowej	Kadry	Polski	 
w	siatkówce	plażowej	w	2010	roku,	gdzie	podjęła	naukę	w	szkole	
Mistrzostwa	Sportowego	w	Łodzi	im.	Kazimierza	Górskiego.	
W	sezonie	2011	wraz	z	Martyną	Kozińską	osiągnęła	największy	
sukces	 w	 swoim	 życiu	 jakim	 jest	 Mistrzostwo	 Polski	 juniorów	
oraz	VII	m-ce	na	Mistrzostwach	Europy	do	 lat	20,	które	odbyły	
się	w	Tel-Aviv	w	Izraelu.	Ponadto	brała	udział	w	cyklach	turnieji	 
i	osiągnęła	następujące	wyniki:
I	m-ce	-	turniej	o	tytuł	Mistrza	Małopolski	-	Chrzanów
I	 m-ce	 -	 wojewódzkie	 mistrzostwa	 Dolnego	 Śląska	 -	 Oborniki	 
Śląskie
I	m-ce	-	półfinał	Mistrzostw	Polski	-	Suchy	Bór
II	 m-ce	 -	 seniorski	 turniej	 z	 cyklu	 Grand	 Prix	 Opolszczyzny	 -	 
Suchy	Bór
IV	m-ce	–	seniorski	turniej	z	cyklu	Grand	Prix	–	Poznań
IV	m-ce	–	turniej	o	Puchar	Bałtyku	–	Niechorze
V	m-ce	–	seniorski	turniej	z	cyklu	Grand	Prix	–	Nowy	Dwór
V	m-ce	–	seniorski	turniej	z	cyklu	Grand	Prix	–	Połaniec
XVII	 m-ce	 –	 seniorskie	 Mistrzostwa	 Europy	 z	 cyklu	 CEV	 –	 
Niechorze.

PARAFIADA WARSZAWA
						Jak	co	roku	początkiem	lipca	grupa	
naszych	gimnazjalistów	wybrała	się	do	
Warszawy,	aby	reprezentować	diecezję	
tarnowską	w	finałach	Międzynarodowej	
Parafiady	 Dzieci	 i	 Młodzieży.	 	 Przez	 
8	 dni	 	 uczestniczyli	 oni	 w	 programie	
opierającym	 się	 na	 parafiadowej	 tria-
dzie	 :	świątynia	–	 teatr	–	stadion.	Tak-
że	 w	 tych	 finałach	 udało	 się	 naszym	
młodym	 zawodnikom	 osiągnąć	 spore	

sukcesy.	Startując	w	6	konkurencjach	wywalczyli	oni	aż	5	pucha-
rów.	Dziewczęta	wywalczyły	trzy	pierwsze	miejsca	(siatkówka,	ko-
szykówka,	piłka	ręczna),	natomiast	chłopcy	mogą	poszczycić	się	
pierwszym	miejscem	w	siatkówce	i	drugim	w	piłce	ręcznej.	W	tym	
roku	naszą	parafię	reprezentowali:
Ewelina	Pajor,	Dominika	Knurowska,	Aleksandra	Wrona,	Paulina	
Stach,	Paulina	Dudek,	Aneta	Tatkowska,	Joanna	Zamora,	Adrian	

Matras,	Dawid	Poręba,	Rafał	Gąsiorek,	Krystian	Sławęta,	Marek	
Jędrzejek,	Zbigniew	Stach,	Andrzej	Marcisz
Z	tego	miejsca	serdecznie	chcieliśmy	podziękować	naszym	spon-
sorom,	bez	których	wyjazd	byłby	niemożliwy.	Są	to:
-	Urząd	Gminy	w	Laskowej,
-	Zespół	Szkół	im.	Janusza	Korczaka	w	Laskowej,
-	Parafia	p.w.	Najświętszego	Imienia	Maryi	w	Laskowej,
-	Ewa	i	Piotr	Pajorowie,
-	Firma	„Laskopol”.

Tomasz Zawada

Inwestycje drogowe
5 września 2011 r. zakończyły się prace w ramach zadania pn. 
„Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Laskowa  
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”. Gmina otrzyma-
ła na ten cel z budżetu państwa kwotę 1.500.000 zł na podstawie 
promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
03.02.2011 r. Zakres robót obejmował następujące zadania:
1. Odbudowa drogi „Do Górnej Załpy k/Matląga od mostu”  

w m. Laskowa w km 0+400-1+300”.
2. Odbudowa drogi „Sławętówka - Wyrąb Jabłoniec” w m. Lasko-

wa w km 0+000-0+150 i 1+450-1+900.
3. Odbudowa drogi „Kromolin” w m. Sechna w km 1+250-1+750.
4. Odbudowa przepustu w ciągu drogi „Michałkówka”  

w m. Żmiąca.
5. Odbudowa drogi „Krosna - Żmiąca” (odcinek w Krosnej).
6. Odbudowa drogi „Krosna - Żmiąca” (odcinek w Żmiącej)  

w km 3+600-4+600.
7. Odbudowa drogi „Kołodziejówka - Przylaski” w m. Krosna  

w km 0+030-0+420.
8. Odbudowa drogi „ Przylaski”w m. Sechna w km 1+100-1+500 

i 1+900-2+050.
9. Odbudowa drogi „Łęg” w m. Laskowa w km 0+000-0+600.
10. Odbudowa drogi „Nowakówka” w m. Kobyłczyna  

w km 0+000-0+250.
11. Remont mostku na potoku Żmiąca do os. „Rośkówka”  

w m. Żmiąca.
12. Odbudowa drogi „Zadziele - Uplezie” w m. Laskowa  

w km 0+100-0+300.
Łączna wartość robót wyniosła 1.536.999,32 zł. Prace wykonywa-
ło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych «LIMDRÓG»  
z Limanowej.
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DROGA SCHETYNÓWKA
Dnia 15.09.2011 r. dokonano od-
bioru  robót w ramach zadania 
pn.: „Remont drogi gminnej  
lokalnej nr K 340232 „Kamion-
ka Mała-Rozdziele” (Nagórze)  
w miejscowości Kamionka Mała 
w km 0+000 – 4+317”. Zadanie re-
alizowane w ramach Programu Wieloletnie-
go pod nazwą „NARODOWY PROGRAM 
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 
2008 - 2011).
Zakres robót obejmował:
- Wykonanie nowej nawierzchni z masy mi-
neralno-asfaltowej na całym odcinku drogi
- Remont mostu na potoku Kamionka  
w ciągu drogi gminnej „Kamionka Mała-
-Rozdziele”  w km 0+922 w miejscowości 
Kamionka Mała 

- Remont przepustu na potoku Kamionka 
w ciągu drogi gminnej „Kamionka Mała-
-Rozdziele” w km 1+255 w miejscowości 
Kamionka Mała 
- Remont przepustu na potoku Kamionka 
w ciągu drogi gminnej „Kamionka Mała-
-Rozdziele” w km 1+330 w miejscowości 
Kamionka Mała 
- Remont mostu na potoku Kamionka  
w ciągu drogi gminnej „Kamionka Mała-
-Rozdziele” w km 1+484 w miejscowości 
Kamionka Mała

- 

Wykonanie chodników w obrębie szkoły.
Wartość zadania wynosi 2 527 137,29 PLN 
brutto, w tym:
- środki dotacji z budżetu państwa 
1.263.560,00 zł
- środki pomocy finansowej powiatu lima-
nowskiego 10.000,00 zł
- środki własne 1.253.577,29 zł 
Wykonawcą robót było Przedsiębior-
stwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG”  
Sp. z o. o., z siedzibą w Limanowej.

Gmina Laskowa wśród 100 
najlepszych samorządów w Polsce 
 Gmina Laskowa w rankingu sa-
morządów 2011 gazety „Rzeczpospolita”  
w kategorii gminy wiejskie zajęła 65-te miej-
sce w Polsce, 12 miejsce w województwie  
i 3 miejsce w powiecie.
Ilość gmin wiejskich ogółem:
- w Polsce 1586
- w województwie małopolskim 125
- w powiecie limanowskim 10
W rankingu uhonorowano Gminy i Miasta, 
które najbardziej dbają o rozwój i podnosze-
nie jakości życia mieszkańców, przy jedno-
czesnym zachowaniu reguł odpowiedzialno-

ści i bezpieczeństwa finansowego. Zasady  
i kryteria wyboru w Rankingu Samorządów 
zatwierdza niezależna Kapituła, w której 
zasiadają przedstawiciele różnych instytucji  
i środowisk.
Kryteria którymi kierowała się Kapituła to:
* dynamika wzrostu wydatków majątko-
wych (pomniejszonych o środki unijne)  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w la-
tach 2007 - 2010 (maksymalnie 10 pkt),
* wartość środków unijnych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, które w latach 2008 
- 2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/
miasta (maksymalnie 10 pkt),
* zadłużenie samorządu w stosunku do do-
chodów w latach 2007 - 2010 (10 pkt),

* nadwyżka operacyjna w stosunku do do-
chodów w latach 2007 - 2010 (5 pkt),
* dynamika wzrostu dochodów własnych  
w latach 2007 - 2010 (10 pkt),
* relacja nakładów inwestycyjnych do 
przyrostu zadłużenia w latach 2007 - 2010  
(6 pkt),
* dynamika wzrostu wydatków ogółem na 
jednego mieszkańca w wybranych działach 
w poszczególnych latach 2007 - 2010: trans-
port i łączność (5 pkt), ochrona środowiska 
(4 pkt).
Gminę Laskowa oceniono na 45,86 pkt,  
w tym:
- za sytuację finansową 29,19 pkt.
- za zarządzanie 16,67 pkt.

Obw. 1 

Laskowa: 
Załpa, 

Nadole, 
Rozpita, 
Centrum 
od rzeki

Obw. 2.

Kamionka 
Mała

Obw. 3

Ujanowice, 
Kobyłczyna, 

Sechna 

Obw. 4

Krosna

Obw. 5

Jaworzna

Obw. 6

Żmiąca

Obw. 7

Laskowa:
Jabłoniec, 

Nagórze, Bania, 
Odrończa, 
Centrum

- pozostała część

Razem

KW Prawo  
i Sprawiedliwość 293 234 485 257 175 222 605 2,271

KW Polska jest 
Najważniejsza 28 5 11 13 13 10 41 121

KW SLD 7 12 10 2 7 2 28 68

KW Ruch Palikota 15 4 8 10 3 0 23 63

KW PSL 38 40 59 34 19 23 71 284

KW PPP- 
Solidarność 80 0 0 0 0 0 0 2 2

KW Platforma 
Obywatelska RP 48 45 66 25 24 6 128 342

KW Nowa Pra-
wica – Janusza 
Korwin-Mikke

9 4 4 3 6 3 18 47

KW Prawica 1 0 1 4 1 3 3 13

Frekwencja w % 58,74 51,98 60,36 56,62 68,88 58,64 61,42

Wyniki do Sejmu na terenie Gminy Laskowa: Oficjalna lista posłów z okręgu nr 14

Wyniki do Senatu 
na terenie Gminy Laskowa:
-	Hamerski	Jan	Wincenty	–	644
-	Hodorowicz	Stanisław	Andrzej	–	361
-	Skorupa	Tadeusz	Wojciech	–	813
-	Wilk	Anna	Maria	–	1.464

Liczba
głosów

% (w skali 
okręgu)

Mularczyk Arkadiusz  45 801 16,43 %

Naimski Piotr Aleksander 5 388 1,93 %

Paluch Anna 9 764 3,50 %

Bartuś Barbara Halina 14 652 5,25 %

Siarka Edward 13 264 4,76 %

Janczyk Wiesław Stanisław 13 993 5,02 %

Romanek Andrzej Stanisław 9 743 3,49 %

Czerwiński Andrzej Stanisław 16 723 6,00 %

Gut-Mostowy Andrzej Józef 15 345 5,50 %

Cycoń Marian Adam 10 678 3,83 %

Senatorem został 
Stanisław Andrzej Hodorowicz,  
który zdobył:  45 938 -  35,28%

Źródło: www.limanowa.in
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W dniu 31.07.2011 r. w Ujanowicach 
odbył się III Amatorski Konkurs 
Zręczności Powożenia Zaprzęgami 
Konnymi.
   Do Konkursu zgłosiło się 19 uczestników:
- Mieczysław Serafin i Anna Piwowarska  
z Kornatki – zaprzęg singlowy
- Mieczysław Serafin i Anna Piwowarska  
z Kornatki - zaprzęg parokonny
- Bartłomiej Woźnica Agnieszka Szymczyk  
z Hawłowic – zaprzęg parokonny
- Bernadeta Krzyżak i Małgorzata Baca z Porąbki 
Iwkowskiej – zaprzęg parokonny
- Stanisław Stasiowski i Jerzy Kosiba z Bieździedzy 
– zaprzęg parokonny
- Stanisław Rzadkosz -Pulka i Jozef Galica - Tere-
mulka z Zębu - zaprzęg singlowy
- Janusz Uryga i Stanisław Pajor z Porąbki Iwkow-
skiej – zaprzęg parokonny
- Jerzy Kosiba i Stanisław Stasiowski z Bieźdzedzy- 
zaprzęg parokonny
- Zdzisław Grzegorzek i Kazimierz Zelek  
z Ujanowic - zaprzęg singlowy
- Michał Zelek i Czesław Wójcik z Kobyłczyny – 
zaprzęg parokonny 
- Józef Waligóra i Maciej Waligóra ze Sechnej – za-
przęg parokonny
- Krzysztof Waligóra i Sylwester Adamczyk  
z Sechnej – zaprzęg parokonny
- Piotr Pawłowski i Andrzej Pawłowski z Rojówki – 

zaprzęg parokonny
- Andrzej Oleksy i Tadeusz Olchawa z Jaworznej – 
zaprzęg parokonny
- Antoni Łukasik i Łukasz Pupczyk z Gładyszowa 
– zaprzęg parokonny
- Stanisław Rzadkosz-Pulka i Józef Galica-Tere-
mulka z Zębu – zaprzęg parokonny
- Józef Galica-Teremulka i Michał Rusnak  
z Poronina – zaprzęg parokonny
- Bogdan Śliż i Damian Garbacik z Jasła –  
zaprzęg parokonny
- Łukasz Chamioło i Mieczysław Serafin  
z Czchowa - zaprzęg singlowy
  Zawody sędziowali:
- Pan Andrzej Goraus – Gospodarz placu - toru
- Pan Władysław Tomaszkiewicz
- Pan Paweł Pasiut – OZHK w Krakowie
- Pan Józef Krzyżak – prezes Związku Hodowców 
Konia Huculskiego
  Po ustawieniu toru przeszkód i wylosowaniu kolej-
ności przejazdu podzielono uczestników Konkursu 
na trzy grupy:
- zaprzęgi singlowe
- zaprzęgi regionalne
- zaprzęgi sportowe,  
rywalizujących ze sobą w dwóch przejazdach: 
podstawowym i rozgrywce. Uzyskane czasy  
i punkty karne zdecydowały o zajęciu miejsca  
w konkursie. Ostateczną kolejność zamieszczamy 
w tabelach.
Wszystkie zaprzęgi otrzymały za udział  
w konkursie nagrody pieniężne po 150 zł oraz 

szklaną statuetkę konkursu ufundowane przez 
GOKSiT w Laskowej – Załącznik – Potwierdzenie 
odbioru nagród.
Na zakończenie Konkursu Pani Ewa Pajor – 
Przewodnicząca Rady Gminy w Laskowej  
i Elżbieta Zabrzeńska Wice Przewodnicząca Rady 
Gminy w Laskowej oraz w/w sponsorzy wręczyli 
wszystkim uczestnikom konkursu pamiątkowe 
dyplomy, flo, puchary oraz wyżej zamieszczone 
nagrody.
Opiekę weterynaryjną w konkursie sprawowały - 
Pani Ryba Halina i Pani Dorota Przybylska. 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
sponsorom nagród oraz osobom, firmom i instytu-
cjom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji 
imprezy.
W trakcie konkursu występowali „Ryce-
rze ze Szczepanowa”, program pt. żywa lek-
cja historii oraz zespół AKCENTT. Kon-
kurs mimo niesprzyjającej pogody cieszył się 
bardzo dużą popularnością widzów, a oglądało go  
ok. 1000 osób.

Nowe zasady rejestracji 
działalności gospodarczej 
Od 1 lipca 2011r. znowelizowano ustawę dotyczą 
ewidencji działalności gospodarczej. Na podsta-
wie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej Rozdział 3 (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.) rozpo-
czyna funkcjonowanie Centralna Ewidencja  
i Informacja o Działalności Gospodarczej (CE-
IDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki  
w formie elektronicznego rejestru dostępnego 
przez internet.

Dotychczasowy formularz EDG - 1 zastępuje 
nowy formularz CEIDG - 1.
Rejestracja przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi dokonywana będzie drogą elektro-
niczną na podstawie wpisu do CEIDG. Przed-
siębiorca będzie mógł złożyć wniosek o wpis 
samodzielnie na nowym formularzu CEIDG-1, 
dostępnym na stronie http://www.ceidg.gov.pl 
lub w urzędzie gminy na formularzu papierowym, 
który zostanie przekształcony przez pracowni-
ka Urzędu Gminy w dokument elektroniczny  
z podpisem elektronicznym, weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W okresie od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011 r. 
dotychczasowe organy ewidencyjne obowiazane 

są do przeniesienia danych z ewidencji gmin-
nych, przedsiębiorców wykonujacych działal-
ność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy 
zawiesili wykonywanie działalności gospodar-
czej do systemu teleinformatycznego CEIDG. 
Z dniem przeniesienia wpisu do CEIDG Wójt 
Gminy przestaje być organem ewidencyjnym dla 
przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. W za-
kresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG do 
dnia 31 grudnia 2011 r. organem ewidencyjnym,  
rejestrującym zmiany we wpisach pozostaje  
Wójt Gminy.

Anna Gurgul
Inspektor

Zaprzęgi singlowe:
ZAJĘTE MIEJSCE WOŹNICA LUZAK IMIONA KONI, RASA NAGRODA I JEJ SPONSOR

1 Mieczysław Serafin Anna Piwowarska Maleńka – Śl Klacz Kino domowe – F.H.U. „Krosnet computer”  Marcin Jonik, 200  zł OZHK  w Krakowie
2 Łukasz Chamioło Serafin Mieczysław Bartek Odkurzacz – P.H.U.P. Uryga Tadeusz
3 Zdzisław Grzegorzek Kazimierz Zelek Miśka Klimatyzator – F.H.U.T. SALTRANS  Józef Salabura
4 Stanisław Rzadkosz - Pulka Józef Galica - Teremulka Celia

Zaprzęgi sportowe:
ZAJĘTE MIEJSCE WOŹNICA LUZAK IMIONA KONI, RASA NAGRODA I JEJ SPONSOR

1 Bartłomiej Woźnica Agnieszka Szymczyk Neron – Hc,
Jord - Hc Skuter – ReDrog Krzyżak, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Uryga Janusz

2 Antoni Łukasik Łukasz Pupczyk Farys – Hc Wałach,
Wardar – Hc Walach Siodło – Powiat Limanowski

3 Stanisław Stasiowski Jerzy Kosiba Bircza – Hc Klacz,
Orka – Hc Klacz Kantary  - Zakład Rymarski Józef Nowak

Najszykowniejszy 
Zaprzęg Sportowy Bernadetta Krzyżak Małgorzata Baca Lozanna – Hc Klacz,

Sedna – Hc Klacz Ciupaga – Tadeusz Patalita Poseł Rp

Zaprzęgi regionalne:
ZAJĘTE MIEJSCE WOŹNICA LUZAK IMIONA KONI, RASA NAGRODA I JEJ SPONSOR

1 Krzysztof Waligóra Sylwester Adamczyk Żula – Zimnokrwista,
Gniada - Zimnokrwista Siodło – Powiat Limanowski

2 Krzysztof Waligóra Tadeusz Olchawa Fela – Zimnokrwista Klacz,
Kara – Zimnokrwista Klacz Rower - „BUD-DRÓG” Łagosz

3 Piotr Pawłowski Andrzej Pawłowski Gama – Młp
Wilga - Młp Odkurzacz -  Zakład Przetwórstwa Mięsnego Uryga Janusz

Najszykowniejszy 
zaprzęg Regionalny Michał Zelek Czesław Wójcik Fortel – Sztumska Polski

Hawrań – Koń Zimnokrwisty Popiersie Papierza Jana Pawła II – Wiesław Janczyk Poseł RP

Nagroda Specjalna Józef Waligóra Maciej Waligóra Strzałka – Kuc Szetlandzki,
Kinder – Kus Szetlandzki

Rower-  Zakład Krawiecki M. Janczyk Męcina, 
Czajnik – F. P. U. H. Wojciech Jonik,

150  zł – GOKSiT w Laskowej
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Aktualności Stowarzyszenia 
„Na Śliwkowym Szlaku”
Dobiega końca tegoroczna akcja pod hasłem „Spotkajmy się na … 
Śliwkowym Szlaku”. Do grona restauracji i samorządów dołączyły 
w tym roku gospodarstwa agroturystyczne oraz producenci rol-
no-spożywczy. Dzięki temu w sierpniu i wrześniu na Śliwkowym 
Szlaku można było nie tylko posmakować potraw ze śliwkami, 
ale także zakupić produkty z ich dodatkiem. Praca Stowarzyszenia 
skupia się nie tylko na promocji obszaru, ale przede wszystkim 
na inicjowaniu działań, mających na celu wykorzystanie produktu 
lokalnego w turystyce. Stąd pomysł zorganizowanej akcji, pod-
czas której promowane są potrawy i produkty z suską sechloń-
ską (wędzoną śliwką węgierką), a także innymi odmianami śliw  
i pod różną postacią (świeże, mrożone, przetwory i in.). Wszyst-
ko po to, by zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogli smakować 
to, co nasz obszar wyróżnia i stanowi o jego bogactwie kulinar-
nym. Śliwkowy Szlak powoli staje się rozpoznawalną marką, a służą temu wysiłki wszystkich tych, którzy z nami współpracują,  
w szczególności producentów z branży rolno-spożywczej. Uznanie konsumentów zyskuje sok jabłkowo-śliwkowy ze Słonecznej Tłoczni  
(Żmiąca, gmina Laskowa), chleb ze śliwką z piekarni w Siennej (gmina Gródek nad Dunajcem), czy pasztet odświętny ze śliwką  
z Bacówki w Rajbrocie (gmina Lipnica Murowana). Jak na razie najbardziej utytułowana jest polędwica faszerowana suską sechlońską 
z Zakładu Mięsnego Romana Motaka (gmina Iwkowa), która otrzymała Grand Prix Małopolskiego Festiwalu Smaku oraz I nagrodę  
w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Do  śliwkowej współpracy zapraszamy kolejnych producentów, a także punkty gastrono- 
miczne, które chcą swoim gościom serwować potrawy regionalne ze śliwką. Więcej o działalności Stowarzyszenia na stronie  
www.nasliwkowymszlaku.pl
Kontakt: biuro tel. 14 68 44 549

Katarzyna Jasnos
Prezes Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Biuletyn Informacyjny Gminy Laskowa. Wydawca: Urząd Gminy w Laskowej.
Adres redakcji: Urząd Gminy w Laskowej, 34-602 Laskowa 643. Egzemplarz bezpłatny
Przygotowanie do druku: ERI.PL, tel. 18 442 05 21,  www.eri.pl

REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE LASKOWA

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Laskowej 
aktualnie obejmuje wsparciem 14 rodzin w których 
rozpoznano zjawisko przemocy (fizycznej, psychicznej 
oraz zaniedbania wobec dzieci). 
 W ramach działań Zespołu  osoby wymagające 
wsparcia objęte zostały interwencją kryzysową - 
fachową pomocą m.in. psychologa, prawnika, pedagoga, 
dzielnicowego, kuratora i pracownika socjalnego -   
w zależności od zaistniałego problemu. Ponadto członkowie 
Zespołu prowadzą akcje profilaktyczne w szkołach na 
terenie Gminy Laskowa, mając na celu wyjaśnienie 
zjawiska przemocy oraz uświadomienie rodzicom, dzieciom  
i młodzieży, iż przemoc to przestępstwo.
 Art. 207 § 1  Kodeksu Karnego mówi: 
 „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad 
osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym 
lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo 
nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej 
stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
 Jeśli jesteś ofiarą, świadkiem bądź sprawcą prze-
mocy zgłoś się do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Laskowej. W Punkcie Konsultacyjnym otrzymasz 
wsparcie i stosowną pomoc. 
Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy Laskowa,  
II piętro, pokój 21. 
Dostępny jest również całodobowy numer telefonu: 
609 892 088 pod którym dyżur ma  pracownik socjalny, 
strona internetowa www.gops.laskowa.pl oraz adres 
e-mail: zid_laskowa@poczta.onet.pl
                                                                                                                                                       

Dorota Stanisławczyk

Stoisko Stowarzyszenia i Słonecznej Tłoczni podczas Agropromocji 2011 w Nawojowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej, 
informuje, iż jest realizowany projekt pt „Czas na aktywność 
w gminie Laskowa”. Projekt realizowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma na celu rozwój oraz 
podniesienie aktywności oraz mobilności społecznej osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 W obecnym roku udział w projekcie bierze udział  
17 osób, które zostały objęte kompleksowym i fachowym 
wsparciem mającym na celu wzrost poziomu aktywności  
zawodowej oraz społecznej. Uczestnicy projektu zostali objęci 
badaniami lekarskimi, treningiem kompetencji i umiejętności 
społecznej  jak również są w trakcie szkoleń zawodowych. 
W listopadzie zaplanowany jest   trening pracy który ma na 
celu  podniesienie kwalifikacji zawodowych. Przewidywany 
termin zakończenia projektu grudzień 2011 r.

Kierownik Projektu
Halina Potoniec
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