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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

Drodzy mieszkańcy Gminy Laskowa

Na Zmartwychwstanie Pańskie bieżącego roku,
życzymy Państwu pięknych,  

pełnych radości i miłości Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech Chrystus Pan, otworzy nasze oczy i serca,
napełniając je światłem Tajemnicy Paschalnej,

pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim
dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać

i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.

Z wyrazami szacunku

 Stanisława Niebylska                                 Ewa Pajor 
      Wójt Gminy Laskowa                           Przewodnicząca  

                                                                      Rady Gminy Laskowa
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KALENDARZ IMPREZ NA 2012 ROK
L.p. Zadanie - impreza: Termin: 

1 „Z Wesołą Nowiną..”- XVIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Laskowej. 18.01.2012
2 Noworoczne spotkanie KGW Gminy Laskowa. 12.02.2012                 
3 Wystawa prac „Plener artystyczny LGD „Na Śliwkowym Szlaku” 10. 02 2012 
4 Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Księdza Jana Twardowskiego 

„Śpieszmy się kochać ludzi..”
15.03.2012

5 XIV  Rejonowy  Turniej  Piłki  Siatkowej Drużyn  Amatorskich w Laskowej. 25.03.2012
6 XIV Rejonowy Turniej Szachowy. 25.03.2012            
7 Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. 01.04.2012
8 Dzień Strażaka - Święto Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

– oddanie do użytku Muszli Koncertowej w Laskowej.
03.05.2012

9 VIII Młodzieżowy Rajd Turystyczny „Szlakami Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy”. 30-31.05.2012  
10 Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 

XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej - „W cieniu Kretówki.”
10.06.2012

11  „Powitanie Lata” – festyn plenerowy. 
- XII Letni Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy w Ujanowicach.
- II Prezentacja dorobku artystycznego Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Laskowa.

01.07.2012

12 Regionalny Konkurs Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi w Ujanowicach. 29.07.2012           
13 „Festiwal Śliwki Miodu i Sera”  w Laskowej - Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 

Kobiet i Mężczyzn.
05.08.2012

14 Gminne Dożynki w Żmiącej – Święto Plonów XIV– Konkurs Wieńców Dożynkowych. 26.08.2012      
15 Konkurs „Wczoraj i dziś Gminy Laskowa”. 07.11.2012
16 Młodzieżowy Rajd Turystyczny „Szlakiem Cmentarzy z I Wojny Światowej”. 10-11.11.2012
17 Konkurs  recytatorski dla dzieci i młodzieży. 12.12.2012
18 XIII Konkurs  Szopek Bożonarodzeniowych. 21.12.2012
19 Konkurs czytelniczy dla Najmłodszej Grupy Wiekowej. 31.12.2012

Sukcesy naszych grup kolędniczych!
W dniach 20-21 stycznia w Kasinie Wielkiej odbył się XIII 

Regionalny Przegląd Grup Kolędniczych -,,Zagrojcie ta turo-
niowi”.

Gminę Laskowa reprezentowały w nim cztery grupy kolęd-
nicze wytypowane przez jury Gminnego Konkursu ,,Z Wesołą 
Nowiną”, które zajęły następujące miejsca:
w kategorii dziecięcej:
Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Jaworznej zajęła III miejsce,
w kategorii młodzieżowej:
Grupa Kolędnicza „Z Szopką” z Ujanowic zajęła I miejsce,
w kategorii grup dorosłych:
Grupa Kolędnicza „Jaworzoki z Gwiazdą” zajęła I miejsce, 
natomiast Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” przy KGW w La-
skowej III miejsce.

Sukcesy na Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych 
sprawiły, iż wszystkie w/w grupy reprezentowały gminę La-
skowa i powiat Limanowski na konkursach centralnych:

Grupa dziecięca z Jaworznej i młodzieżowa z Ujano-
wic występowały na Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecię-
cych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe  
Kolędowanie” w Podegrodziu, zdobywając następujące miej-
sca:
Grupa młodzieżowa „Z Szopką” z Publicznego Gimnazjum  
w Ujanowicach I miejsce, natomiast Grupa dziecięca  
„Z Gwiazdą” ze Szkoły podstawowej w Jaworznej III miejsce.

Grupa Kolędnicza „Jaworzoki z Gwiazdą” zajęła drugie 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych, 
organizowanym w ramach 40 Jubileuszowego Góralskie-
go Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach od 7 do  
12 lutego 2012 roku.

Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” przy Kole Gospodyń 
Wiejskich w Laskowej otrzymała wyróżnienie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom przeglądów gminnych, 
powiatowych i centralnych oraz ich opiekunom za godne re-
prezentowanie naszego regionu. 

Wincenty Bukowiec na III Miejscu
W Międzynarodowym Biegu Sylwestrowym na 10 km 

w Gorlicach w kategorii: „Weteran” Pan Wincenty Buko-
wiec z Krosnej Radny Gminy Laskowa, zajął III miejsce. 
Natomiast w kategorii: „Open” zajął 70 miejsce.

W biegu tym uczestniczył również Mieczysław Miś ze 
Strzeszyc, zajmując 89 miejsce w kategorii: „Open”.

Bieg ukończyło 202 zawodników.
GRATULUJEMY!

UKS Olimpik na basenie        
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” działający przy Szkole 

Podstawowej w Sechnej w listopadzie 2011 r. złożył wniosek do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sporto-
wych na realizację programu „Powszechnej nauki pływania”. Na 
realizację tego zadania  przyznano środki w wysokości 3.280,00 
zł., co stanowi 80 % kosztów całego przedsięwzięcia. Pozostałe 
20 % Klub pozyska od sponsorów. Uzyskane środki pozwolą na 
zorganizowanie 10 wyjazdów dla 15 osobowej grupy dzieci na 
basen do Limanowej.
 mgr inż. Czesław Janisz
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SZKOLNY PLAC ZABAW 
przy Zespole Szkół w Laskowej

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie dużego szkol-
nego placu zabaw o powierzchni 500 m2 w ramach rzą-
dowego programu „Radosna szkoła” przy Zespole Szkół  
w Laskowej. Celem programu jest zapewnienie najmłod-
szym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego  
i warunków do aktywności ruchowej. Obecnie trwa proce-
dura przetargowa, na wyłonienie wykonawcy tego zadania. 
Legenda:
A – Tablica informacyjna z regulaminem placu 
B – Furtka 
C – Ławka 
D – Zestaw stolik + ławka 
E – Zestaw 2 wież z mostkiem, pochylnią, przeplotnią, 
drabinką, zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową 
F – Przeplotnia wspinaczkowa 
G – Huśtawka wagowa 
H – Huśtawka wahadłowa podwójna 
I – Huśtawka sprężynowa „konik” 
J – zestaw drążków gimnastycznych 
K – zestaw drabinki poziomej do podciągania

900 tys. zł na odbudowę dróg w Gminie Laskowa
Minister Spraw Wewnętrznych zatwierdził wykaz zadań 

wraz z wysokością dotacji przyznanych w ramach I transzy 
środków w 2012 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
w infrastrukturze komunalnej. Gmina Laskowa otrzyma kwotę 
900 tys. zł, która zostanie  przeznaczona na odbudowę nastę-
pujących dróg: 
-„Kaleń” w m. Kobyłczyna,  
-„Przez Równię k/Stadionu” w m. Laskowa,  
-„Nowy Świat” w m. Laskowa, 
-„Kuligówka” w m. Laskowa, 
-„Górczyno-Podsoślina” w m. Kamionka Mała.

Opłaty za ścieki
Stawka za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń 

kanalizacyjnych Gminy Laskowa wynosi 2,16 zł. 
Dla właścicieli posesji przy których zamontowane są 

pompownie ścieków zasilane z sieci elektrycznej właści-
ciela posesji ustala się miesięczną stawkę za 1 m3 ścieków 
wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych Gminy 
Laskowa w wysokości 1,84 zł.

Stawka za 1 m3 ścieków przyjmowanych do punktu zrzu-
tu przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach wynosi 1,51 zł. 

Niezbędny dowód ubezpieczenia
Ośrodek Zdrowia w Laskowej informuje, iż pacjenci 

zgłaszający się na wizytę zobowiązani są KAŻDORAZO-
WO okazać AKTUALNY DOWÓD UBEZPIECZENIA 
ZDROWOTNEGO oraz DOWÓD OSOBISTY.
Szczegółowe informacje na temat prawa do bezpłatnych 
świadczeń zdrowotnych znajdują się na stronie internetowej 
www.nfz-krakow.pl w zakładce „strona dla pacjenta” – „do-
wód ubezpieczenia”

lek. med. Elżbieta Przechrzta – Bednarczyk
Kierownik SPZOZ w Laskowej

Promocja firmy na stronie 
Urzędu Gminy Laskowa

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy La-
skowa (www.laskowa.pl) utworzona została zakładka pn.:  
„Katalog Firm” w celu promocji miejscowych Przedsię-
biorców. Wpisu do Katalogu mogą dokonywać mieszkań-
cy gminy Laskowa, prowadzący działalność gospodarczą. 
Umieszczenie wpisu jest bezpłatne. Zainteresowanych 
prosimy o wypełnienie załączonego do niniejszego biu-
letynu formularza i dostarczenie do sekretariatu Urzędu  
pok. Nr. 12. (Druk formularza dostępny jest na stronie in-
tern. www.laskowa.pl w zakładce „Katalog Firm”, oraz  
w sekretariacie Urzędu Gminy Laskowa pok. Nr 12).

„Remont pomieszczeń  
i uszkodzonej izolacji ścian piwnic 
oraz kanalizacji zewnętrznej 
w Zespole Szkół w Ujanowicach”

Postępowanie przetargowe odbyło się  w dniu 6 mar-
ca 2012 roku,  wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Zakład Budowlany „KAN-BUD” Mariusz 
Kantor, ul. Długoszowskiego 50 D, Nowy Sącz – cena ofer-
ty – 169.786,79 zł brutto. W ramach zadania wykonany zo-
stanie remont izolacji ścian, remont kanalizacji zewnętrz-
nej oraz remont pomieszczeń piwnic w Zespole Szkół 
w Ujanowicach. Umowę na wykonanie prac podpisano  
22 marca 2012 roku.
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Harmonogram wywozu 
Odpadów Komunalnych na 2012
1. Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO:
-pierwszy wtorek miesiąca: Kobyłczyna, Krosna, Sechna, Ujanowice
-pierwsza  środa miesiąca: Jaworzna, Kamionka Mała, Strzeszyce, Żmiąca
-pierwszy czwartek miesiąca: Laskowa

! w związku z przypadającym świętem 1 maja zbiórka odpadów z terenu miejscowości Kobył-
czyna, Krosna, Sechna, Ujanowice odbędzie się 30.04.2012 roku
!! w związku z przypadającym świętem 3 maja zbiórka odpadów z terenu miejscowości Lasko-
wa, odbędzie się 04.05.2012 roku
!!! w związku z przypadającym świętem 7 czerwca zbiórka odpadów z terenu miejscowości 
Laskowa, odbędzie się 09.06.2012 roku (sobota)
!!!! w związku z przypadającym świętem 1 listopada zbiórka odpadów z terenu miejscowości 
Laskowa odbędzie się 02.11.2012 roku
2. Przedsiębiorstwo usług Komunalnych „EMPOL”:

Dzień babci i dziadka 
w Przedszkolu

27 stycznia br. w GOKSiT w Laskowej, 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka. W tym dniu na zaproszenie 
przedszkolaków, rodziców oraz personelu 
Samorządowego Przedszkola w Laskowej 
do pobliskiego Ośrodka Kultury przybyli 
dziadkowie i babcie. Czekało tu na nich 
wiele niespodzianek.

Po serdecznym powitaniu przez dyrek-
tora przedszkola p. Elżbietę Janas, goście 
obejrzeli  występy artystyczne w wyko-
naniu ich ukochanych wnucząt. Grupa 
„maluszków” przygotowała z tej okazji 
specjalny góralski repertuar składający się 
z występów słowno - muzycznych, a grupa 
„starszaków” wystawiła jasełka. Występy 
obydwu grup obejrzało ok. 90 osób. Nad 
oprawą artystyczną uroczystości czuwały 
nauczycielki: Katarzyna Hebda, Agniesz-
ka Kondys, Monika Tatkowska, Jadwiga 
Wrońska.

Po części artystycznej dzieci złożyły 
życzenia, wręczając swoim gościom upo-
minki. Wszystko po to, aby wyrazić swoją 
wdzięczność za ich dobroć, za to że służą 
wnukom czasem, cierpliwością i doświad-
czeniem.

             Monika Tatkowska

   I II II IV V VI VII VII IX X XI XII

Kobyłczyna
Krosna
Sechna
Ujanowice

3 7 6 3 30 ! 5 3 7 4 2 6 4

Jaworzna
Kamionka Mała
Strzeszyce
Żmiąca

4 1 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5

Laskowa 5 2 1 5 4 ! 9 ! 5 2 6 4 2 ! 6

   I II II IV V VI VII VII IX X XI XII

Gmina Laskowa
Osoby Fizyczne 
(pierwszy  
wtorek miesiąca)

3 7 6 3 2 5 3 7 4 2 6 4

Gmina Laskowa
Podmioty  
Gospodarcze
(trzecia środa 
miesiąca)

18 15 21 18 16 20 18 22 19 17 21 19

Noworoczne  spotkanie KGW w Laskowej
W dniu 12.01.2012  w Gminnym Ośrod-

ku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej 
odbyło się  spotkanie Noworoczne Kół Go-
spodyń Wiejskich z terenu Gminy Laskowa.  

Spotkanie poprzedzone zostało szkole-
niem n/t: Pierwszej pomocy w nagłych wy-
padkach, które przeprowadziła Pani doktor 
Elżbieta Przechrzta - Bednarczyk z Nie-
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Laskowej.

Celem spotkania oprócz skutecznego 
udzielania pierwszej pomocy na miejscu 
zdarzenia było krzewienie i podtrzymy-
wanie tradycji kolędowania, przy akompa-
niamencie akordeonu śpiewane były zapo-
mniane już kolędy i pastorałki. 

W spotkaniu wzięło udział około  
70 członkiń i członków KGW oraz zapro-
szeni goście.

            Organizatorzy

STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY 
LASKOWA (dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy)

Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (DMC) zespołu pojazdów: 

naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy

STAWKI PODATKU NA 2012 r. 
od 1 pojazdu  w zł.

Zawieszenie osi  pneu-
matyczne  i uznane 

za równoważne
Inne systemy  

zawieszenia osi

1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 324,00 357,00

1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 324,00 357,00

1.3 nie mniej niż 25 ton i 36 ton włącznie 357,00 605,00

1.4 powyżej 36 ton 432,00 605,00

2. Przyczepy i naczepy o dwóch  osiach  i DMC:

2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 324,00 432,00

2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton 668,00 919,00

2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie 919,00 1405,00

2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 919,00 1405,00

2.5 nie mniej niż 38 ton  i powyżej 1241,00 1836,00

3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:

3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 820,00 1106,00

3.2 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 820,00 1106,00

3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej 1106,00 1477,00
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STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY LASKOWA  
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4)

Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

STAWKI PODATKU NA 2012 r. od 1 pojazdu w zł.

Zawieszenie osi pneumatyczne      
i uznane za równoważne

Inne systemy  
zawieszenia osi

1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 757,00 864,00

1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 757,00 864,00

1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 757,00 993,00

1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1602,00 2023,00

1.5 powyżej 36 ton 1602,00 2173,00

2. Ciągnik  siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1350,00 1869,00

2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 1350,00 1869,00

2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej 2078,00 2660,00

STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY LASKOWA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7)

Lp. RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO STAWKI PODATKU  NA TERENIE  GMINY
na  2012 r. od  1 pojazdu w zł.

1 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 552,00

2 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 658,00

3 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 766,00

4 Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton 906,00

5 Przyczepa i naczepa o DMC  zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton 286,00

6 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniej niż 16 432,00

7 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia nie mniej niż 16 i mniej niż 30 648,00

8 Autobusy z liczba miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30 1512,00

STAWKI  PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIEW GMINY LASKOWA
 (od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2)

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

STAWKI PODATKU NA 2012 r. od 1 pojazdu  w zł.

Zawieszenie osi  
pneumatyczne    

   i uznane za równoważne
Inne systemy  

zawieszenia osi

1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton 972,00 1079,00

1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton 972,00 1079,00

1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton 972,00 1079,00

1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej 972,00 1360,00

2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:

2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton 972,00 1079,00

2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton 1079,00 1188,00

2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 1079,00 1188,00

2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony 1512,00 1621,00

2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton 1512,00 1728,00

2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej 1728,00 1836,00

3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:

3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1728,00 1836,00

3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton 1728,00 1836,00

3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 1728,00 1836,00

3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 1836,00 2571,00

3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej 1943,00 2571,00
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Wybrane normy 
Dobrej Kultury Rolnej 
w gospodarstwie.

Zachowanie DKR w gospodarstwie 
ma spełnić dwa założenia
- zachować żyzność gleby, 
- zadbać o odpowiedni stan środowi-
ska.
W rozporządzeniu wspólnotowym wy-
mieniono pięć głównych kwestii  i od-
powiadające im normy dotyczące:
- zapobiegania erozji gleby,
- zachowania substancji organicznej  
gleby,
- ochrony struktury gleby,
- minimalnego poziomu utrzymania 
gruntów,
- używania wody do nawodnień.
Minimalna pokrywa glebowa:
- Grunt orny jest uprawiany lub jest 
ugorowany
- Na gruntach ornych, położonych na 
obszarach zagrożonych erozją wodną 
przestrzegany jest obowiązek utrzy-
mywania przez zimę (od 1 grudnia do  
15 lutego) pod okrywą roślinną co naj-
mniej 40% gruntów ornych.
Minimalne zagospodarowanie terenu 
odzwierciedlające warunki danego 
miejsca:
- Grunty orne położone na stokach  
o nachyleniu powyżej 20 nie powin-
ny być użytkowane pod uprawę roślin 
wymagających utrzymywania redlin 
wzdłuż stoku lub jako ugór czarny. Moż-
na je wykorzystywać pod uprawę ro-
ślin wieloletnich, z okrywą roślinną lub  
w międzyrzędziach, albo prowadzić 
uprawę metodą tarasową.
Przeciwdziałanie wkraczaniu niepożą-
danej roślinności:
- Na gruntach ugorowanych przeprowa-
dzono co najmniej raz w roku w termi-
nie do 31 lipca koszenie lub inne zabiegi 
uprawowe, zapobiegające występowa-
niu i rozprzestrzenianiu się chwastów.
- Na łąkach przeprowadzono koszenie 
okrywy roślinnej i jej usunięcie, co naj-
mniej raz w roku w terminie do dnia  
31 lipca.
- Na pastwiskach realizowany jest wypas 
zwierząt w okresie wegetacyjnym traw 
lub przeprowadzono koszenie okrywy  
roślinnej i jej usunięcie, co najmniej raz  
w roku w terminie do dnia 31 lipca.
- Zabrania się wypalania gruntów  
rolnych.

Ale: Jeśli gospodarstwo realizuje 
program rolnośrodowiskowy bądź 
otrzymuje płatności dla obszarów 
Natura 2000 lub płatności związane 
z wdrażaniem ramowej Dyrektywy 
Wodnej oraz płatności z tytułu realizacji 
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 
i poprawy dobrostanu zwierząt to  

powinny być stosowane właściwe dla 
nich terminy i zabiegi koszenia i usu-
wania okrywy roślinnej
- Wieloletnie plantacje trwałe (sady,  
jagodniki, szkółki itp.) uznaje się za 
utrzymywane zgodnie z normami, jeżeli 
są utrzymywane w stanie niezachwasz-
czonym.
- Plantacje zagajników o krótkiej rota-
cji (uprawa wierzby, topoli lub brzozy) 
uznaje się za utrzymywane zgodnie 
z normami, jeżeli są utrzymywane  
w stanie niezachwaszczonym. Ponadto 
należy zachować wymagane odstępy od  
granicy sąsiedniej działki, które wyno-
szą:
- 1,5 m – w przypadku gdy na sąsiedniej 
działce została założona plantacja za-
gajnika o krótkiej rotacji lub gdy sąsied-
nia działka jest użytkowana jako grunt  
leśny,
- 3 m – w przypadku gdy sąsiednia dział-
ka użytkowana jest w inny sposób. Pasy 
brzeżne utrzymywane w związku z ko-
niecznością zachowania wymagane-
go odstępu zalicza się do powierzchni 
uprawnionych do przyznania płatności.
Zmianowanie upraw:
- ten sam gatunek zbóż/pszenica, żyto, 
jęczmień, owies/ może być uprawiany 
na danej działce rolnej nie dłużej niż  
3 lata.
Zachowanie wskazanych elementów 
krajobrazu:
- Nie wolno niszczyć drzew będących 
pomnikami przyrody oraz rowów do  
2 metrów szerokości. 
- Ponadto, od 2011 r. rolnicy są zo-
bowiązani również do zachowania  
w obrębie działki rolnej oczek wodnych  
o łącznej powierzchni do 100 m2.
Prawo wodne:
- Przy nawadnianiu gruntów rolnych 
wodą podziemną za pomocą deszczow-
ni lub przy poborze wody powierzchnio-
wej lub podziemnej w celu nawadniania  
w ilości większej niż 5 m3 na dobę, ko-
nieczne jest posiadanie pozwolenia 
wodno prawnego.

Zofia Szewczyk
PZDR Limanowa

Roczne stawki 
podatku  
od nieruchomości  
na 2012 rok:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków 0,60 zł. od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
4,33 zł. od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego 0,20 zł. od 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalny 0,27 zł. od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 15,30 zł. od 1 m2  
powierzchni użytkowej,
c) zajęte na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym 10,24 zł. od 1 m2 
powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielenia świadczeń 
zdrowotnych 4,45 zł. od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego 7,36 zł. od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
3. Od budowli lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej – 2 % wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych.

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Laskowa 
za 2011 rok.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy obradowała na 15 sesjach, na których 
zostało podjętych 91 uchwał, w tym najwięcej uchwał (10) dotyczyło zmian w budże-
cie gminy na 2011 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Laskowa 
na lata 2011 – 2025 (5 uchwał), 15 uchwał stanowiło prawo miejscowe, 74 uchwały 
weszły w życie z dniem podjęcia, pozostałe 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego lub określonym w uchwale terminie.    

Zgłoszono 28 wniosków  dotyczących spraw gminy skierowanych do: Wójta Gmi-
ny Laskowa (15 wniosków), Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej  
(9 wniosków),  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie (1 wniosek), Telekomunikacji 
Polskiej (2 wnioski),  Powiatowego Inspektora Weterynarii (1 wniosek).

Frekwencja na sesjach wynosiła 92,4 %.
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CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASKOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej, in-
formuje, iż  jest w trakcie realizacji  projektu pt „Czas na 
aktywność w Gminie Laskowa”.  Projekt finansowany  jest 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma na celu rozwój, 
podniesienie aktywności oraz mobilności społecznej osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 W 2012r. 13 osób zostanie objęte kompleksowym  
i fachowym wsparciem mającym na celu wzrost poziomu 

aktywności zawodowej oraz społecznej. Uczestnicy projek-
tu zostaną objęci badaniami lekarskimi, treningiem kompe-
tencji i umiejętności społecznej, treningiem pracy oraz w ra-
mach podniesienia kwalifikacji zawodowych odbędą jeden  
z kurów zawodowych.

Projekt kierowany jest do osób korzystających ze świad-
czeń pomocy społecznej, zameldowanych na terenie naszej 
gminy, pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności 
zawodowej. Bliższe informacje na temat realizacji projek-
tu można uzyskać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Laskowej w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod 
nr tel. 18 3333025. 

Halina Potoniec
Kierownik GOPS w Laskowej

Jeśli jesteś ofiarą, świadkiem bądź sprawcą przemocy 
zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego, gdzie otrzymasz fa-
chowe wsparcie i stosowną pomoc.

Zgodnie  z art. 207 § 1  Kodeksu Karnego  „Kto 
znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą 
lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemi-
jającym stosunku zależności od sprawcy albo nad ma-
łoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan 
psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Punkt mieści się na parterze  budynku Urzędu Gminy 
Laskowa. 

DYŻURY:
PSYCHOLOG:  I, II i  III poniedziałek każdego miesiąca - 
1530-1730

PRAWNIK: czwartek - 1400 - 1500

PRACOWNIK SOCJALNY: środa - 800 - 1000 
                                                  piątek - 1300 - 1500

DZIELNICOWY: poniedziałek - 1000 - 1100 
Dostępne są również:

całodobowy numer telefonu: 0 609 892 088 pod którym 
dyżur ma  pracownik socjalny, 
strona internetowa: www.gops.laskowa.pl 
adres e-mail: zid_laskowa@poczta.onet.pl

„Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bez-
pieczeństwa swej osoby”
Art. 3  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka   
    Dorota Stanisławczyk

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE LASKOWA

KOLEJNE  SPOTKANIE  
Z POEZJĄ 
JANA „OD BIEDRONKI”

W czwartek 15 marca 2012r. odbyło się 
dziewiąte już spotkanie miłośników twór-
czości ks. Jana Twardowskiego organizo-
wane przez Dyrektora Publicznego Gim-
nazjum w Laskowej Marię Woźniak oraz 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  
w Laskowej Zdzisława Pajora. W konkur-
sie wzięło udział 40 recytatorów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów powiatu lima-
nowskiego.
Komisja, w składzie: 
- Halina  Matras była Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki w Limanowej
- Stanisława Obrzut Dyrektor LDK w Li-
manowej
- Maria Woźniak Dyrektor Zespołu Szkół  
w Laskowej
- Zdzisław Pajor Dyrektor GOK w Lasko-
wej
- Ks. Łukasz Opolski
miała trudny orzech do zgryzienie, po-
nieważ uczestnicy konkursu, tak ze szkół 
podstawowych, jak i z gimnazjów, prezen-
towali wysokie umiejętności recytatorskie 
oraz talenty aktorskie.
W kategorii szkół podstawowych zwy-
cięzcami zostali:

I miejsce:
1. Mateusz Gądek  - SP Kanina
2. Aleksandra Trojanowska  - SP Tymbark
II miejsce:
1.Zuzanna Śmieszek - SP Kasina Wielka
2.Ilona Kaleta - SP Sadek-Kostrza
III miejsce:
1. Jakub Pławecki – SP Krosna
Wyróżnienie:
Sławomir Listoś ze SOSW w Dobrej
W kategorii gimnazjów zwycięzcami 
zostali:
I miejsce:
1. Magdalena Kamińska - PG nr 3 Lima-
nowa
2. Daria Krawczyk - PG Laskowa
II miejsce:
1. Katarzyna Szlaga - PG Kasina Wielka
2. Nicole Sikora - PG nr 2 Mszana Dolna
III miejsce:
Aneta Oleksy - PG Ujanowice
Wyróżnienie:
Tomasz Zdebski  ze SOSW w Dobrej

Starosta Powiatu Limanowskiego od 
lat obejmuje konkurs honorowym patro-
natem, tak było i w tym roku. W imieniu 
Jana Puchały Starosty Limanowskiego na-
grody wręczyły: Justyna Tokarczyk Z-ca 
Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury  
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Li-
manowej wraz z Jolantą Grzegorzek Rad-
ną Rady Powiatu Limanowskiego.

Dzięki hojności sponsorów każdy 
uczestnik otrzymał nagrodę książkową 
wręczoną przez  Wójta Gminy Laskowa 
Stanisławę  Niebylską oraz Przewodniczą-
cą Rady Gminy Laskowa Ewę Pajor.

Słowa podziękowania kieruję do Spon-
sorów:
Firmy Tymbark S.A., Firmy „ Laskopol”, Pie-
karni Stryczek w Laskowej, Piekarni Pajor  
w Laskowej, F.H.U. Chełmecki w Lasko-
wej, Księdzu A. Wanatowi Proboszczowi 
parafii Laskowa. Szczególnie dziękuję 
Małgorzacie Oleksy za pomoc w organiza-
cji tego przedsięwzięcia.
Za rok 10 edycja Powiatowego Konkursu 
Poezji Ks. Jana Twardowskiego, na którą 
już dziś serdecznie zapraszam.

Katarzyna Banaś
Nauczyciel ZS Laskowa
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Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

Aktualności 
Stowarzyszenia
„Na Śliwkowym 
Szlaku”
 Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy  
w promocji produktów pochodzących ze śliw-
kowego szlaku. Nowy rok rozpoczęliśmy od 
udziału w jednym z najważniejszych zagra-
nicznych wydarzeń promocyjnych w branży 
rolno – spożywczej, jakim są Międzynarodowe 
Targi Grune Woche w Berlinie. Podczas tego-
rocznego „zielonego tygodnia” nie zabrakło polskiej żywności, także tej pochodzącej ze śliwkowego szlaku. W ciągu 
kilku dni targowych przedstawiciele naszej Lokalnej Grupy Działania prezentowali na stoisku Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz stoisku Województwa Małopolskiego produkty lokalne. Dużym zainteresowaniem zwiedzających 
cieszyły się suszone owoce, wśród których prym wiodła suszona śliwka węgierka (suska sechlońska, ChOG), a także 
smakowite wyroby wędliniarskie oraz naturalne soki owocowe. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.
nasliwkowymszlaku.pl, gdzie można obejrzeć relacje i zdjęcia ze wspomnianego wydarzenia. 
 Produkty śliwkowe są wizytówką Województwa Małopolskiego m.in. dzięki udziałowi w Ogólnopolskim Kon-
kursie AGRO POLSKA, do którego zostaliśmy nominowani decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego. Celem 
konkursu jest promocja wysokiej jakości produktów przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na polskich receptu-
rach, technologiach i surowcach krajowych. 
Zwycięski produkt konkursu otrzyma prestiżowe wyróżnienie Godłem Promocyjnym AGRO POLSKA, które jest sym-
bolem najwyższej jakości oferowanych produktów.
 Wszystkich zainteresowanych kolejnymi konkursami przeprowadzanymi za pośrednictwem naszej LGD informujemy,  
iż w 2012 roku Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” planuje dwa nabory: w czerwcu w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi”, natomiast w październiku w zakresie „Małych projektów”.  Będą to już ostatnie nabory, a środki niewy-
korzystane w ich trakcie zostaną przesunięte na nabór rezerwowy w czerwcu 2013 r. 
 W związku ze zmianą Rozporządzenia dotyczącego Małych Projektów zachęcamy do konsultowania pomysłów  
z biurem Stowarzyszenia (kontakt: biuro tel. 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl). 

Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Przekształcenie placówki pocztowej 
w Laskowej

Region Sieci w Krakowie uprzejmie informuje, że z dniem 
12.03.2012 roku planuje wprowadzić zmianę formy organizacyj-
nej placówki pocztowej funkcjonującej w Laskowej, polegającą 
na przekształceniu Urzędu Pocztowego Laskowa w Filię Urzę-
du Pocztowego Limanowa 1.

Filia Urzędu Pocztowego Limanowa 1 – Laskowa, będzie 
funkcjonować w tej samej lokalizacji tj. Laskowa 311 od ponie-
działku do piątku w godzinach 07:30 – 14:30 i będzie realizować 
pełny zakres powszechnych usług pocztowych.

Przekazując powyższe informacje wyrażam nadzieję, że 
mieszkańcy Laskowej oraz okolicznych miejscowości będą na-
dal chętnie korzystać z usług placówek pocztowych funkcjonu-
jących na terenie Gminy Laskowa. 

Jacek Szczuka
Zastępca Dyrektora Regionu Sieci  

Ludność Gminy Laskowa w liczbach (rok 2011)

Lp. Miejscowość
Liczba 

ogółem 
2011 r.

Urodzenia Zgony
Zameldo-
wania na 

pobyt stały

Wymeldo-
wania  

z pobytu 
stałego

1 Jaworzna 551 12 6 25 13

2 Kamionka Mała 936 24 6 38 18

3 Kobyłczyna 320 5 3 11 9

4 Krosna 558 10 3 15 15

5 Laskowa 3163 36 24 56 70

6 Sechna 562 11 3 16 14

7 Strzeszyce 336 3 5 8 7

8 Ujanowice 723 13 4 16 13

9 Żmiąca 712 10 7 13 16

Razem 7861 124 61 198 175


