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99 rocznica 
odzyskania przez Polskę 

Niepodległości

Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji 99 rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, która odbędzie się 
11 listopada 2017 roku „Na Jastrząbce” w Kamionce Małej 
o godzinie 11:00. Mszę Świętą poprzedzi złożenie kwiatów 
i zniczy oraz zakończenie XX Młodzieżowego Rajdu Szlakiem 
Cmentarzy I Wojny Światowej „Jak Oni w 1914 roku”.



Z wyrazami wdzięczności i szacunku

Czesław Stanisławczyk
Wójt Gminy Laskowa

Szanowni Mieszkańcy
W imieniu własnym oraz samorządu Gminy Laskowa i gości obecnych na uroczystościach dożynkowych dziękuję wszystkim Mieszkańcom Strzeszyc na 

czele z Panią Sołtys Marią Joniec i z Panią Radną Marią Grzegorzek za ogrom pracy włożonej w przygotowanie obchodów Święta Plonów, które w 
Strzeszycach miało wyjątkowy charakter. Dziękuję Starostom dożynek Pani Marii Uryga i Panu Tadeuszowi Klimkowi. Dziękuję Strażakom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Strzeszycach za udział w przygotowaniach i za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości. 

Składam serdeczne - Bóg zapłać – kapłanom, 
ks. Wiesławowi Dzięgielowi, ks. Józefowi Cieśli,  
ks. Andrzejowi Wanatowi, ks. Stanisławowi 
Węgrzynowi, ks. Markowi Wójcikowi, ks.  
Markowi Kicie, ks. Józefowi Treli za odprawienie 
uroczystej Mszy św. w intencji rolników. Dziękuję 
Panu Dyrektorowi Zdzisławowi Pajorowi 
i pracownikom GOKSiT w Laskowej za wszelką 
pomoc w zorganizowaniu dożynek. Słowa 
podziękowania pragnę przekazać także 
w s z y s t k i m  S o ł t y s o m  o r a z  P a n i o m 
i Panom z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
gminy za przygotowanie pięknych wieńców 
dożynkowych. 

Dziękuję za życzl iwość jaką zawsze 
spotykam u Mieszkańców Strzeszyc. Wieś 
Strzeszyce to miejsce wyjątkowe, które 
w szczególny sposób wpisuje się w odpowiedź na 
apel skierowany niegdyś przez Papieża Polaka 
do polskich Rolników: „Twórzcie kulturę wsi, 
w której obok nowych wymiarów, jakie niosą 
czasy, pozostanie — jak u dobrego gospodarza 
— miejsce na rzeczy dawne, uświęcone 
tradycją.” Dziękując jeszcze raz wszystkim 
Strzeszyczanom życzę aby ten Wasz, uświęcony 
tradycją, uroczy zakątek naszej Gminy zachował 
swój niepowtarzalny charakter dla przyszłych 
pokoleń.

Poświęcenie samochodu strażackiego
W dniu 26 sierpnia 2017 r. w Laskowej odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 

w Laskowej. Uroczystość została rozpoczęta Mszą Św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej, którą odprawił 
Proboszcz Parafii Laskowa ks. Andrzej Wanat. 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO, który zastąpił 
wykorzystywany przez OSP Laskowa 34 letni samochód marki Iveco-
Magirus, zakupiono dzięki projektowi „Bezpieczna Małopolska – samochody 
strażackie.” który został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Całkowity koszt samochodu to kwota: 681 174,00 zł w tym:
- Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. (46,09%) 313.953,00 zł
- Gmina Laskowa - 217.221,00 zł
- OSP Laskowa (środki własne) - 150.000,00 zł 

Samochód posiada zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów oraz 
zbiornik pianowy o pojemności 250 litrów, ledowy maszt oświetleniowy, 
wyciągarkę o sile 8 ton, napęd 4x4. 

W ramach tego programu jednostka wzbogaciła się o Detektor 
Wielogazowy.



Szanowni Mieszkańcy
 
Za nami kolejny kwartał działalności samorządu gminnego w związku z czym tak jak dotychczas pragnę Państwu przedstawić informacje dotyczące 

wykonanych inwestycji oraz planów inwestycyjnych na najbliższe miesiące.
 
W miesiącu sierpniu, oddane zostały do użytku dwa wielofunkcyjne boiska sportowe przy szkole podstawowej w Krosnej oraz w Jaworznej. Boiska te są 

efektem starań podejmowanych przez samorząd gminny od wiosny 2016 roku. Jak wspominałem w poprzednim wydaniu Biuletynu wykonanie tych obiektów 
możliwym było jedynie dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na poziomie 70% wartości inwestycji.  W tym miejscu słowa podziękowania kieruję 
wobec Pana Wiesława Janczyka Wiceministra Finansów i Posła na Sejm RP za skuteczne wsparcie naszej gminy w staraniach o środki ministerialne. 
Pozostając przy tematyce bazy sportowej dla uczniów Szkół z terenu Gminy Laskowa, pragnę poinformować, że przygotowywany jest kolejny wniosek 
o dotację na budowę sali gimnastycznej w Sechnej, który ze względów niespełniania tegorocznych kryteriów programu ministerialnego (zbyt niska dzietność) 
nie otrzymał wsparcia z MSiT. Trwają również prace nad opracowaniem dokumentacji budowy sali gimnastycznej w Żmiącej. W razie uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę w miesiącu marcu 2018 r złożony zostanie zintegrowany wniosek o dotację na budowę dwóch sal gimnastycznych.

 
W miesiącu wrześniu, Gmina Laskowa otrzymała promesę na odbudowę kolejnych dróg ze środków przeznaczonych przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przy wsparciu finansowym w wysokości blisko 700 tys. złotych odbudowane zostaną 
drogi „Za Brzeziną”w Krosnej  oraz droga „Żmiąca-Granice-Kobyłczyna” w Kobyłczynie. Urząd Gminy oczekuje na decyzje w sprawie dofinansowania 
kolejnych dróg, tj. : „Rozumówka” w Laskowej oraz „Pagórek-Wielkie Pole” w Sechnej. Dodatkowo został złożony wniosek o odbudowę drogi „Oślak” od strony 
Jaworznej.  Kolejność realizacji dróg wnioskowanych przez Gminę do odbudowy wyznaczona została przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 
W związku ze zgłoszonymi przez Gminę Laskowa kolejnymi zniszczeniami w zakresie infrastruktury drogowej chcę poinformować, że po intensywnych 

opadach jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach do wsparcia ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych zakwalifikowane zostały kolejne drogi: „Laskowa 
Rozpite” w Laskowej, „Wilczkówka Góry – Korab” (sięgacz) w Laskowej, „Do Górnej Załpy  k/Matląga od mostu” w Laskowej, „Nadole” (sięgacz) w Laskowej, 
„Kubankówka” (pozostały odcinek) w Żmiącej, „Kuśnierzówka” w Żmiącej, „Żmiąca Granice – Kobyłczyna” (odbudowa nawierzchni)  w Żmiącej,  „Strzeszyce-
Laskowa” (tzw.”Baniaki”) w Strzeszycach, „Pajerówka” (odbudowa nawierzchni) w Sechnej.   Zadania te będą realizowane sukcesywnie w zależności od 
harmonogramu udzielania dotacji przez MSWiA.

 
Przy wsparciu finansowym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wykonane zostały drogi „Brzezie” (końcowy odcinek) w Krosnej i droga „Zabrze” 

(końcowy odcinek) w Sechnej. 
 
Ze środków własnych Gminy, za kwotę 47 460,80 złotych wykonano chodnik (ciąg pieszo jezdny) w centrum Strzeszyc łączący drogę ”Pagórek” 

z  centrum Wsi.
 
W zależności od możliwości finansowych Gminy i warunków pogodowych do końca bieżącego roku realizowane będą niewielkie inwestycje drogowe 

(krótkie odcinki dróg lokalnych) ze środków własnych na terenie Sołectwa Laskowa, Żmiąca i Kamionka Mała. 

Pozostając przy tematyce dróg chcę poinformować, że zaplanowane na ten rok prace związane z modernizacją drogi wojewódzkiej relacji Limanowa – 
Zielona na odcinku w granicach administracyjnych naszej gminy będą realizowane w przyszłym roku budżetowym. O opóźnieniu w remoncie poinformował 
administrator drogi tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wg aneksu przedstawionego przez ZDW do umowy zawartej z Gminą Laskowa całość robót 
drogowych związanych z budową nowej nawierzchni jak i ciągów pieszo jezdnych oraz zatok przystankowych na terenie Laskowej realizowana będzie w roku 
2018.   

 
Gmina Laskowa w porozumieniu z Gminami Słopnice, Tymbark, Limanowa, Łukowica i Kamienica oraz Miastem Limanowa przystępuje do kolejnego 

projektu realizowanego w ramach małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w przedmiocie budowy instalacji fotowoltaicznych. Zawarcie 
porozumienia pomiędzy samorządami i wspólne opracowanie wniosku zwiększa szanse na uzyskanie dotacji. Liderem projektu jest Miasto Limanowa. 
Ostateczne wyniki naboru do w/w programu będą znane w III/IV kwartale 2018 r. 

 
Niezależnie od powyższego, w związku z uchwaleniem gminnego programu wsparcia dla mieszkańców zamierzających wyposażyć swoje gospodarstwa 

w instalacje fotowoltaiczne i solarne pragnę przypomnieć, że w roku bieżącym pula środków przeznaczonych na dofinansowanie tych instalacji została 
wyczerpana. Z programu skorzystało 60 gospodarstw domowych. Program ma jednak charakter wieloletni i nabór kolejnych wniosków będzie prowadzony od 
miesiąca stycznia. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do Urzędu Gminy po szczegółowe informacje. Informacje takie znajdują się również na stronie 
internetowej Gminy Laskowa.

 
Gmina Laskowa zakwalifikowała się do programu wymiany kotłów niskiej generacji zasilanych paliwami stałymi na kotły gazowe oraz kotły paliw stałych 

nowej generacji wyposażonych w podajniki (pellet, ekogroszek). Dotacje dla Mieszkańców pochodzić będą z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie. Realizacja tego programu w Województwie Małopolskim już się rozpoczęła. Informacje o terminach wyznaczonych dla Gminy Laskowa będą 
umieszczane na stronie internetowej gminy. Program ma zostać zrealizowany do roku 2020.

 
Na zakończenie, z satysfakcją pragnę Państwa poinformować, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej uzyskał kontrakt z NFZ 

na wykonywanie świadczeń rehabilitacyjnych w systemie ambulatoryjnym. Od miesiąca października nieodpłatne zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są 
w nowym budynku, który w miesiącu lipcu przekazany został przez Gminę dla SPZOZ w Laskowej, z przeznaczeniem dla nieodpłatnych świadczeń 
medycznych. Z informacji uzyskanych przez tutejszy urząd wynika, że w I/II kwartale 2018 roku Narodowy Fundusz Zdrowia będzie prowadził nabór wniosków 
na pozostałe świadczenia specjalistyczne. Przy tej okazji gratuluję Kierownikowi i Personelowi Ośrodka Zdrowia w Laskowej życząc powodzenia w staraniach 
o kolejne kontrakty z oczywistą korzyścią dla pacjentów.

 
Na czas obchodów Święta Zmarłych życzę Państwu pogody oraz bezpiecznych podróży do miejsc spoczynku osób bliskich a także cmentarzy i miejsc 

pamięci związanych z obchodami zbliżającej się 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Naszą Ojczyznę.  



Gminne Uroczystości Dożynkowe w Strzeszycach
Gminne Dożynki rozpoczęły się uroczystym poświęceniem wieńców dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa, po czym 

barwny korowód udał się na Mszę Świętą dziękczynną w intencji rolników Gminy Laskowa, sprawowaną w Kaplicy Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny w Strzeszycach, którą odprawił ks. Wiesław Dzięgiel Proboszcz Parafii Ujanowice w asyście księży sprawujących posługę w parafiach Gminy 
Laskowa. Po Mszy Świętej korowód dożynkowy prowadzony przez Zespół Regionalny JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej udał się na plac dożynkowy gdzie 
Starostowie Dożynek Maria Uryga i Tadeusz Klimek obdarowali Wójta Gminy Laskowa Czesława Stanisławczyka chlebem, miodem i koszem owoców - 
symbolami tegorocznych plonów.

Po przemówieniach zaproszonych gości odbył się XX Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych.
Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak – Załuska – etnograf, Joanna Hołda - etnolog Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Zofia Szewczyk - 

pracownik MODR - PZDR w Limanowej po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych: z Kamionki Małej, Kobyłczyny, Krosnej, Jaworznej, 
Laskowej, Strzeszyc, Sechnej, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące miejsca:

IX Festiwal Śliwki, Miodu i Sera
IX Festiwal Śliwki Miodu i Sera odszedł już do przeszłości. Serdecznie Państwu dziękujemy za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że udało nam się 

spełnić Państwa oczekiwania a przygotowany przez nas  program dostarczył Państwu wielu niezapomnianych wrażeń i emocji.

W niedzielne popołudnie odbył się konkurs kulinarny, wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco:

Grand Prix IX Festiwalu Śliwki, Miodu i Sera
ź Barbara i Hubert Bednarek „Hubertówka Pod Jaworzem” „PRZYSMAK ZE ZBÓJNICKIEJ 

JASKINI”
I kategoria: CIASTA DESERY NAPOJE:
wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiejskich ze Sechnej - „CIASTO ŚLIWKOWA CHMURKA”
II kategoria: DANIA GŁÓWNE:
wyróżnienie: Osada Konna ASSANYA Żmiąca - „JAGNIĘCINA Z MIODEM I ROZMARYNEM”
III kategoria: SERY:
wyróżnienie: Maria i Andrzej Zubek „Bacówka Dursztyn” Ratułów - "BRYNDZA PODHALAŃSKA"
IV kategoria: MIODY
wyróżnienie: Pszczelarze z Laskowej - "MIÓD LIPOWO – SPADZIOWY"
NAGRODĘ SPECJALNĄ:
Maria i Krzysztof Uryga Gospodarstwo Agroturystyczne „URYGÓWKA” Kamionka Mała - "TACA  
MIĘS Z KAPUSTĄ I GOŁĄBKAMI"

Kategoria wieńców tradycyjnych: 
       Grand Prix, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł. przyznano:

ź Grupie Wieńcowej z Krosnej.
Dwa równorzędne I miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł.  przyznano:
ź Grupie Wieńcowej ze Strzeszyc,
ź Grupie Wieńcowej z Kamionki Małej.
Dwa równorzędne II miejsca, dyplomy i nagrody pieniężną w wysokości po 500 zł.  przyznano:
ź Grupie Wieńcowej z Ujanowic,
ź Grupie Wieńcowej ze Żmiącej.
Kategoria wieńców współczesnych - artystycznych:
Dwa równorzędne I miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł. przyznano:
ź Grupie Wieńcowej z Laskowej,
ź Grupie Wieńcowej z Sechnej.
Dwa równorzędne II miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł. przyznano:
ź Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny,
ź Grupie Wieńcowej z Jaworznej.
Ponadto Komisja Konkursowa wytypowała na XIX Dożynki Województwa Małopolskiego 

w Bobowej, wieniec dożynkowy z Krosnej. Natomiast na Pielgrzymkę Rolników – Jasnogórskie Dożynki 
w Częstochowie, Grupę Wieńcową ze Strzeszyc.

Bardzo ciepło został przyjęty program w wykonaniu dziecięcego zespołu ze Strzeszyc. Czas umilał 
koncert Zespołu DH TVRDOŠANKA. Gwiazdą wieczoru był zespół ”LACHERSI”. Całość zakończyła 
wieczorna zabawa plenerowa z Zespołem "BANITAS".

Kategoria wiekowa 10-12 lat:
- Justyna Waligóra
- Gabriela Guzik
- Paulina Bukowiec  
      Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu, 
odwagi i profesjonalizmu oraz życzymy dalszych 
sukcesów. Urząd Gminy składa podziękowanie 
rodzicom i opiekunom za zaangażowanie 
i przygotowanie dzieci do występu.    

Laskowa ma Talent – Talent Show dla dzieci
W sobotę 5 sierpnia na laskowskiej scenie zaprezentowali się najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy. Konkurs oceniało profesjonalne jury w osobach:
Pani Izabela Stańdo – nauczycielka polonistka, absolwentka szkoły muzycznej II stopnia w Krakowie,  krytyk tańca oraz choreograf, Pani Bożena 

Chełmecka – Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej, Pan Józef Kołodziej – muzyk, pedagog.

A oto wyróżnieni w konkursie:
Kategoria wiekowa 4-6 lat:
- Anna Matras
- Natalia Bukowiec i Daniel Bukowiec
- Aleksandra Bieniek
Kategoria wiekowa 7-9 lat:
- Anna Donder
- Zuzanna Wątroba
- Żaneta Guzik



Szczególne podziękowanie kierujemy do wszystkich sponsorów którzy 
okazali swoją życzliwość i wsparli organizowaną imprezę, są nimi:

1. Firma Przewozowa „MAXBUS”
2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG”
3. Zakład Melioracyjno-Budowlany „WIR”  Wiesław Młynarczyk 

      i Ryszard Biedroń
4. Firma „PARTNER” z Limanowej
5. Apteka NOWA
6. Biuro Podróży KROCZEK Adam Kroczek
7. Sklep MAJSTER PLUS Limanowa
8. Firma Stan Sport - Narty Rowery
9. Przewóz Osób - Zbigniew Kwit
10. Firma ENBUD Sp. z. o. o. - Wojciech Jonik
11. Mirosław Jabłoński Usługi Transportowe i Handel JABŁOŃSKI
12. Mirosław Jabłoński  Firma JABŁOŃSKI TRUCK
13. Zakład Budowlany KAN-BUD - Mariusz Kantor
14. Firma BOLMA - Maciej Błaż
15. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa i Usługi Transportowe   
JAW-MAR - Zbigniew Marcisz
16. Firma KAM PROJEKT Dariusz Monasterski
17. Firma MONOLIT Spółka Jawna ZAWADA
18. Firma BARTEK MOTO z siedzibą w Ujanowicach - Bartłomiej Pajor 
19. Hotel Terma BANIA  Białka Tatrzańska 
20. Przedsiębiorstwo Usługowo - Inżynieryjne BUDMOST - Rafał 
Jędrzejek
21. Sklep GROSZEK w Laskowej Przedsiębiorstwo Handlowe Novum 4
22. Sklep BOBAS Limanowa
23. Firma TYMBARK
24. Stacja Narciarska LASKOWA-KAMIONNA
25. Firma IZI GSM Joanna Kurczab – Kalemba - 
https://www.izigsm.pl/index.php
26. FHU INTERSIEĆ – NAJSZYBSZY INTERNET W TWOIM DOMU, 
BEZ ŻADNYCH  OGRANICZEŃ - http://intersiec.net.pl/
27. Firma TANI KASETON, S-Reklama Krystian Sądel

28. Firma Laskopol
29. Gabinet Kosmetyczny Yasumi Limanowa
30. Ośrodek Szkolnia Kierowców OLEKSY Ujanowice
31. Bank Spółdzielczy Limanowa
32. Mechanika Pojazdowa, Blacharstwo i Lakiernictwo - Marian Matras
33. SADY WINCENTA Wincenty Krzyżak
34. CENTRUM STOMATOLOGICZNE KORONA Sławomir Szpiech
35. Firma ABRA Salon Łazienek Adam Zelek
36. Firma Instalator S.C. M.Dziedzic, R.Filipek, M.Starzyk.
37. Firma KRUSZ-BUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Iwulski
38. Firma JĘDREK Henryk Jędrzejek
39. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Małopolski 

Oddział Regionalny
40. Producent Zakąski Serowej PŁAWECKI
41. Piotr Stach Przewodniczący Rady Gminy Laskowa
42. Michał Kogutowicz
43. Karolina i Czesław Stanisławczyk

Słowa podziękowania pragniemy skierować do wszystkich Zespołów występujących na laskowskiej scenie z Zespołem KOMBII na czele, oraz osobom 
zaangażowanym w przygotowanie występów. Dziękujemy Firmie Korsarz za przygotowanie pokazu pirotechnicznego, Firmie PARTY SERWIS 

z Krakowa za obsługę gastronomiczną, Firmie AGM za przygotowanie nagłośnienia oraz Firmie 
KONTAKT za czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników imprezy. Pozostając w temacie 
bezpieczeństwa pragniemy skierować słowa podziękowania do członków Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Laskowej, którzy pomogli nam przygotować miejsce imprezy oraz czynnie zaangażowali się 
w organizację ruchu. Dziękujemy Funkcjonariuszom Policji oraz Ratownikom Medycznym za czuwanie 
nad bezpieczeństwem.

Zwycięzcom konkursu  pragniemy serdecznie pogratulować osiągniętego wyniku oraz perfekcyjnie przygotowanych potraw. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu kulinarnego, za przygotowanie tak wielu pyszności, poświęcenie swojego wolnego czasu i uświetnienie swoją obecnością 
IX Festiwalu Śliwki Miodu i Sera.

Szczególne słowa podziękowania pragniemy skierować do gości, turystów oraz mieszkańców Gminy za tak liczne przybycie na organizowany Festiwal. 
Na zakończenie dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia.  

https://www.izigsm.pl/index.php
http://intersiec.net.pl/


Poświęcenie i otwarcie boisk sportowych w Krosnej i Jaworznej
W dniu 4 września br. dokonano poświęcenia i otwarcia nowopowstałych boisk w ramach przyszkolnej infrastruktury sportowej  w miejscowości Krosna i 

Jaworzna. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: księża z miejscowości Krosna i Jaworzna, Pan  Wiesław Janczyk Minister Finansów, Pan Dariusz 
Leśniak Dyrektor Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Pan Jan Puchała Starosta Limanowski, Pani Jolanta Grzegorzek Radna Powiatu Limanowskiego, 
Czesław Stanisławczyk Wójt Gminy Laskowa, Jan Orzeł Sekretarz Gminy,  Piotr Stach Przewodniczący Rady Gminy Laskowa, Radni 
i Sołtysi z gminy Laskowa oraz projektant i nadzorujący budowę Robert Jaworz-Dutka. Na uroczystości obecne też było Grono Pedagogiczne, Rodzice 
i Uczniowie. Realizacja obiektów była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach: Programu Rozwoju Szkolnej 
Infrastruktury Sportowej w kwocie: 512 531,00 zł. 

Całkowita wartość zadań: 732 187,45 zł 
ź Środki z budżetu Gminy: 219 656,45 zł
ź Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 512 531,00 zł

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P. w Jaworznej: 44 m. x 
22m w tym: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, dwa boiska do 
siatkówki, boisko do tenisa ziemnego.

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P. w Krosnej: 35 m. x 
26m w tym: boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, dwa boiska do 
siatkówki, boisko do tenisa ziemnego.

Środki finansowe na remont dróg
W miesiącu sierpniu 2017 r. Gmina Laskowa otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 680 000,00 zł, nie 

więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

W dniu 6 września 2017 r.  odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót ww. zadań. Wykonawcą robót 
jest firma KRUSZ-BUD Piotr Iwulski, Roboty Drogowo-Budowlane, Zabierzów Bocheński. 

Otrzymana promesa przewiduje dofinansowanie 
następujących zadań pn.:
ź  Remont drogi gminnej „Za Brzeziną” nr 

2530110 w miejscowości Krosna w km 
0+000-0+435 wraz z remontem przepustów w 
km 0+250 i 0+280

ź  Remont drogi gminnej „Żmiąca – Granice - 
Kobyłczyna” nr 2530061 w miejscowości 
Kobyłczyna w km 1+900 – 3+200

Inwestycje drogowe zakończone odbiorem robót w miesiącach sierpień i wrzesień 2017 r.

1)  Remont drogi gminnej „Chabejówka-Maliniska" w miejscowości 
Kamionka Mała na odcinku długości 600 mb

Ogółem poniesione nakłady: 215.385,83 zł
ź  dotacja: 147.978,00 zł
ź  środki własne: 67.407,83 zł
W ramach remontu drogi dokonano wzmocnienia istniejącej podbudowy 

kruszywem łamanym wraz z ułożeniem nawierzchni z masy mineralno-
asfaltowej.

2)  Przebudowa drogi rolniczej „Brzezie" w miejscowości Krosna na 
odcinku długości 600 mb

Ogółem poniesione nakłady: 148.727,20 zł
ź dotacja : 41.970,00 zł
ź  środki własne: 106.757,20 zł
W ramach przebudowy drogi dokonano wzmocnienia istniejącej 

podbudowy kruszywem łamanym wraz z ułożeniem nawierzchni z masy 
mineralno-asfaltowej.



3)  Przebudowa drogi w Osiedlu „Centrum" w miejscowości Strzeszyce na odcinku długości 103 mb
Ogółem poniesione nakłady: 45.794,67 zł
ź dotacja: 0,00 zł
ź  środki własne: 47.460,82 zł
W ramach przebudowy drogi dokonano wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem łamanym wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej typu „stare miasto”.
Dokonano również przebudowy drogi w Osiedlu „Centrum” w miejscowości Strzeszyce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, że w ramach rozwoju pomocy 
społecznej realizowane są następujące działania skierowane do mieszkańców 

Gminy Laskowa:

1) spotkania edukacyjne ze specjalistą z zakresu poprawy stanu zdrowia skierowane do osób starszych:
w dniu 18 września 2017 r.  oraz 09 października 2017 r. w sali GOKSiT w Laskowej odbyły się spotkania ze specjalistą rehabilitacji leczniczej dotyczące 

sposobów utrzymania dobrego stanu zdrowia. 

2) specjalistyczne wsparcie dla opiekunów/rodzin osób z niepełnosprawnością:
ź w dniach 20 czerwca 2017 r. i 30 sierpnia 2017 r. 04 października 2017 r. odbyły się spotkania dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, które 

prowadził ks dr Jerzy Smoleń;
ź  realizowane są również konsultacje indywidualne w okresie od 01 lipca 2017 r do 31 grudnia 2017 r. 

3) utworzono grupę psychoedukacyjną dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy: spotkania odbywają się regularnie, 
więcej informacji pod nr telefonu 609892088.

4) prowadzone są  prelekcje w szkołach o tematyce przemocy  i uzależnień: 
ź w maju 2017 r. oraz czerwcu 2017 r. przeprowadzone zostały trzy spotkania z młodzieżą klas gimnazjum Zespołu Szkół w Laskowej;
ź  od października 2017 r. planuje się kolejne spotkania w pozostałych szkołach na terenie Gminy Laskowa;
ź   odbyło się spotkanie z Panem Robertem Bretner z Wydziału w dniu 20 października 2017 r. w klasach gimnazjum w Laskowej i Ujanowicach

Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie – który zajmuje się prewencją kryminalną i profilaktyką, w tym  przeciwdziałaniem narkomanii;
ź w dniu 22 października 2017 r. godz. 17:15 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Laskowej odbyło się spotkanie dla 

mieszkańców (szczególnie dla rodziców) Gminy Laskowa z Panem Robertem Bretner z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, 
który zajmuje się prewencją kryminalną i profilaktyką, w tym przeciwdziałaniem narkomanii 

 5) w miesiącu listopadzie planowane są spotkania z rodzicami we wszystkich szkołach na terenie Gminy Laskowa podczas tzw „wywiadówek”  z Panią 
Elżbietą Cieciel  specjalistą  ds. cyberprzemocy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Limanowej.

O wszystkich działaniach i terminach spotkań będziemy Państwa informować poprzez ulotki, plakaty, oraz poprzez stronę internetową Gminy 
Laskowa.  Ponadto, szczegóły w/w działań można  uzyskać pod numerem telefonu 609 892 088, 18 3333 025 lub bezpośrednio w GOPS Laskowa.

ZAPRASZAMY DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO INFORMACJI,WSPARCIA  I POMOCY
w URZĘDZIE GMINY LASKOWA

Dyżury specjalistów:
ź  Beata Leśniak - psycholog – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00
ź Jerzy Szczepaniec - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy – drugi i  czwarty piątek miesiąca (lub w razie konieczności po wcześniejszym 

uzgodnieniu) w godz. 11:00 – 14:00
ź Ksiądz dr Jerzy Smoleń - dr  teologii, psycholog – drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 16:00 – 20:00 
ź Marcin Drużkowski  - dzielnicowy  - pierwsza i ostatnia środa miesiąca w godz. 9:00 – 10:00  lub tel. 660  408  639 (dostępny w godzinach pracy)
ź Dorota Stanisławczyk - pracownik socjalny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy- wtorek  w godz. 8:00 - 9:00  (dostępna w godzinach pracy 

GOPS w Laskowej)

Terminy konsultacji należy ustalać pod numerem telefonu 609  892  088, 18 3333 025 lub bezpośrednio w GOPS Laskowa. Konsultacje są bezpłatne – 
częściowo finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Laskowej.

Grupa Anonimowych Alkoholików „Michał” spotyka się w każdą niedzielę o godz. 14:30 w budynku GOKiS w Laskowej (przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej).

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Laskowa
Gmina Laskowa planuje przystąpić do projektu mającego na celu pozyskanie środków finansowych na zakup i montaż instalacji OZE (odnawialnych 

źródeł energii) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Poddziałanie 4.1.1 Rozwój Infrastruktury Produkcji 
Energii Ze Źródeł Odnawialnych.

Na działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60% kosztów 
kwalifikowanych.

  Zainteresowani mieszkańcy Gminy Laskowa złożyli w Urzędzie Gminy deklaracje wstępne dotyczące udziału w projekcie.
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Komunikat w sprawie psów
W związku z interwencjami wpływającymi do Urzędu Gminy Laskowa w sprawie wałęsających się psów, przypominamy mieszkańcom o obowiązku 

zadbania o własne psy, by samowolnie nie wychodziły poza teren posesji. Przypomina się  o obowiązkach względem osób utrzymujących zwierzęta domowe, 
wynikających z art.10a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. Dz. U. 2013 poz. 856 z późn. zm)., które zabraniają puszczania psów 
bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania. 

Psy należy trzymać na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym 

opuszczeniem ich przez psy. 
Wymienione podstawowe zasady należy bezwzględnie przestrzegać pod groźbą sankcji karnych.
Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze 

grzywny).

Konkursy na Dyrektorów Szkół
W  miesiącu sierpniu 2017 roku odbyły się konkursy na dyrektorów 

placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Laskowa.
Dyrektorzy placówek oświatowych:
1. Szkoła Podstawowa w Jaworznej   - Pani Elżbieta Pajor
2. Szkoła Podstawowa Krosna   - Pani Teresa Rosiek
3. Szkoła Podstawowa Żmiąca   - Pani Agata Greń
4. Szkoła Podstawowa Kamionka Mała  - Pani Wanda Chochlińska
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Laskowa  - Pani Monika Miś
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny Ujanowice  - Pani Elżbieta Sabik 

Pan Stanisław Uryga – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krosnej po 35 
latach pracy odszedł na zasłużoną emeryturę.

Szkoła Muzyczna w Laskowej
W dniu 6 września 2017 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcia roku 

szkolnego w Szkole Muzycznej I stopnia dla dzieci i młodzieży z gminy 
Laskowa. Uczniów i ich Rodziców przywitał Wójt Gminy Laskowa, Pan 
Czesław Stanisławczyk oraz Dyrektor Szkoły, Pan Tomasz Cudejko. 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Żegocinie kształci uczniów w dwóch 
cyklach. Do nauczania w cyklu 6 – letnim przyjmowane są dzieci w wieku od 
6 - 9 lat na instrumenty: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, 
perkusja, flet, klarnet, trąbka. 

Do nauczania w cyklu 4 – letnim przyjmowane są dzieci w wieku od 10 - 
16 lat na instrumenty dęte, akordeon, perkusję, wiolonczelę, gitarę, 
fortepian, trąbkę, puzon, klarnet, saksofon i flet.

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywała się w czerwcu na 
podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień 
muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do 
nauki gry na danym instrumencie. 

W ramach nauki Szkoła Muzyczna oferuje:
- zajęcia ogólnokształcące w niewielkich grupach,
- zajęcia indywidualne z gry na instrumentach,
- zajęcia zespołu rozrywkowego, orkiestry i chóru,
- zajęcia z rytmiki,
- zajęcia  z improwizacji,
- zespoły kameralne,
- zajęcia z emisji głosu,
- zajęcia z literatury muzycznej, kształcenia słuchu, historii muzyki.

Podziękowanie OSP w Laskowej - 1% 2017
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej, pragnie gorąco 

podziękować wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe, w formie 
przekazania 1% podatku dochodowego oraz wszelkich innych darowizn na 
rzecz naszej jednostki.  Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowej może się 
systematycznie rozwijać poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, co w 
znacznym stopniu udało się osiągnąć właśnie dzięki Państwa wsparciu, za 
co serdecznie dziękujemy. 

Dostrzegając Państwa życzliwość oraz zaufanie, jakim obdarzyli 
Państwo naszą organizację, jesteśmy przekonani o słuszności naszych 
działań oraz zmotywowani do dalszej pracy dla wspólnego dobra.

                  Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej

Dodatkowa rekrutacja do samorządowego 
przedszkola w Laskowej

Samorządowe Przedszkole w Laskowej dysponuje jeszcze wolnymi 
miejscami w grupie dzieci 2,5 oraz 3 - letnich. Rodziców chętnych do 
zapisania dzieci do przedszkola zapraszamy do sekretariatu Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej.

Rehabilitacja w SPZOZ Laskowa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej informuje, 

że w związku z kontraktem na Fizjoterapię Ambulatoryjną otrzymanym 
z NFZ, zaczął rejestrować pacjentów od dnia 26 września 2017 r. pod nr tel. 
183378800 wew. 22 (wymagane skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne).


