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„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego 
ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają 
ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym którzy są 
przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, 
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje 
możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie,  
Zawsze wtedy, Jest Boże Narodzenie.”

Matka Teresa z Kalkuty

Wszystkiego, co najlepsze w ten świąteczny czas!
Niech miłość Bożej Dzieciny przemienia codzienność,
A nasze życie czyni lepszym.
Dobrych ludzi obok, prawdziwych przyjaciół.
Życzliwości, miłości, pokoju w sercu.

       Stanisława Niebylska Ewa Pajor
      Wójt Gminy Laskowa Przewodnicząca
          Rady Gminy Laskowa 
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Złote Gody 
w Gminie Laskowa
W dniu 10 października br. w budyn-
ku Gminnego Ośrodka Kultury Spor-
tu i Turystyki w Laskowej, odbyła się 
uroczystość wręczenia medali mał-
żonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 
lat i doczekali się „Złotych Godów”. 
Medale „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” w imieniu Prezydenta RP 

wręczyła Pani Stanisława Niebylska 
Wójt Gminy Laskowa. Życzenia  w 
imieniu władz samorządowych zło-
żyła Ewa Pajor Przewodnicząca Rady 
Gminy Laskowa.
Jubilaci 2012 roku:
Maria i Czesław Chochlińscy
Krystyna i Stanisław Daniel
Zofia i Ryszard Gałucha
Maria i Wincenty Kołodziej
Maria i Antoni Marcisz
Władysława i Julian Mąka
Katarzyna i Stefan Michura
Bronisława i Fryderyk Orzeł

Kazimiera i Kazimierz Orzeł
Kazimiera i Józef Pasionek
Zofia i Bronisław Pławeccy
Helena i Stanisław Sądel 
Janina i Antoni Sądel
Maria i Piotr Stach
Czesława i Władysław Stach
Zofia i Stanisław Szkarłat
Małgorzata i Józef Uryga
Kazimiera i Stanisław Zabrzeńscy
Cecylia i Jan Zelek
Maria i Józef Zelek
Zofia i Władysław Zelek

Spotkanie z autorem książki 
„Odwieczny naród – Polak  
i Katolik w Żmiącej”
2 grudnia 2012 w Szkole Podstawowej 
w Żmiącej odbyło się spotkanie z dr Mi-
chałem Łuczewskim, autorem książki 
pod tytułem: „Odwieczny naród – Polak 
i Katolik w Żmiącej”. Spotkanie z auto-
rem uświetnili uczniowie tutejszej szkoły 
przedstawiając scenkę związaną z rodzi-
mym zwyczajem ludowym wsi.
Książka, którą napisał dr Michał Łuczew-
ski opowiada historię Polski na przykła-
dzie wsi Żmiąca. Stało się to możliwe 
dzięki poprzednim monografiom tej wsi, 
które uczyniły z niej najdłużej badaną 
miejscowość w naukach społecznych. 
Dowiadujemy się w niej w jaki sposób 
Polacy stali się narodem i jak naród stał 
się katolicki. Ukazuje w jaki sposób pol-
skie ideologie narodowe transformowały 
w starciu z rzeczywistością. Autor łączy 

w swych badaniach narzędzia socjolo-
gii, antropologii, psychologii i historii, 
proponując nową definicję i wyjaśnienie 
narodu, które razem tworzą oryginal-
ne podejście, integralną teorię narodu. 
Ostateczna konkluzja jego rozważań 
brzmi: polskość, która jawi się nam jako 
wieczna, moralna i jedna, jest wynikiem 
szeregu dziejowych zbiegów okoliczno-
ści. Autor jest adiunktem w Instytucie 
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz kierownikiem Działu Badawczego 
w Centrum Myśli Jana Pawła II. Stypen-
dystą m.in. Collegium Invisibile, Fundacji 
im. W. Fulbrighta na Columbia Universi-
ty (2005–2006) i Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej. Wyróżniony został w konkursie 
im. Jana Józefa Lipskiego i w konkursie 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
najlepszy doktorat z nauk społecznych. 
Laureat Józef Tischner Fellowship w wie-
deńskim Institut für die Wissenschaften 
vom Menschen. Redaktor naczelny pi-
sma antydyscyplinarnego „Stan Rzeczy”  
i członek zespołu redakcyjnego „44/
Czterdzieści i Cztery”.

Agata Greń
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żmiącej

Robert Zelek
Nauczyciel Sz.P. w Żmiącej
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Finansowanie Oświaty na terenie gminy Laskowa
Utrzymanie szkół na terenie gminy Laskowa – rok 2011

*Kolor czerwony oznacza kwotę która jest  wypłacana z budżetu Gminy na pokrycie kosz-
tów funkcjonowania szkoły w Ujanowicach, Jaworznej, Kamionce Małej, Krosnej, Sech-
nej, Żmiącej. 

Utrzymanie przedszkoli na terenie gminy Laskowa (przedszkola w 100% finanso-
wane są z budżetu gminy) – rok 2011

Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli – rok 2011

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW - Azbest 
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru wo-
jewództwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Laskowa ogłasza nabór wniosków  
o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2013 roku na terenie Gminy Laskowa.
Nabór wniosków odbędzie się w terminie 06 grudnia 2012 r. do 18 stycznia 2013 r.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadun-
kiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.  
UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią 
załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Laskowa adres 34-602 Laskowa 643, pokój 25.  
Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Anny Gurgul w Urzędzie Gminy Laskowa, pok. Nr 25 oraz pod 
numerem telefonu 18 3300224.

Zwrot podatku  
akcyzowego 
Urząd Gminy Laskowa informuje rolni-
ków z terenu Gminy Laskowa, że w termi-
nie od 01 lutego 2013 r. do dnia 28 lutego 
2013 r. w pokoju nr 16 przyjmowane będą 
wnioski w sprawie zwrotu podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. 
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT 
za zakup oleju napędowego – dokonany  
w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do 
dnia 31 stycznia 2013 r. 

Sechna w projekcie 
„Cyfrowa Szkoła”
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowe-
go w roku 2012 na dofinansowanie zadania 
w ramach rządowego programu „Cyfrowa 
Szkoła” złożyły wszystkie szkoły z tere-
nu Gminy Laskowa. W drodze losowania 
na liście projektów zakwalifikowanych 
do dofinansowania, znalazł się projekt dla 
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwi-
gi w Sechnej. Z rezerwy celowej budże-

tu państwa otrzymaliśmy 37 608,00 zł.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zaku-
pu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu 
niezbędnego do realizacji programów na-
uczania z wykorzystaniem technologii in-
formacyjno – komunikacyjnych.  
W wyniku przeprowadzonych postępowań 
przetargowych wybrano najkorzystniejszą 
ofertę firmy ELEKTRONIKA Sp. z.o.o. 
Kraków.
Całkowity koszt zadania to: 48 855,60 zł
-dotacja z budżetu państwa: 37 608,00 zł
-środki własne: 11 247,60 zł.

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP w Laskowej

Nazwa Szkoły Należna 
subwencja Ogółem koszty placówki Różnica 

(kol.3 – kol.4)

Zespół Szkół  Laskowa 3 718 123 3 707 443 10 680

Zespól Szkół Ujanowice 2 032 441 2 034 375 - 1 934

Szkoła Podstawowa 
Jaworzna 537 548 833 029 - 295 481

Szkoła Podstawowa  
Kamionka Mała 349 844 737 290 - 387 446

Szkoła Podstawowa Krosna 487 288 759 787 - 272 499

Szkoła Podstawowa Sechna 319 504 588 389 - 268 885

Szkoła Podstawowa Żmiąca 628 225 695 667 - 67 442

Nazwa Przedszkola Ogółem koszty placówki

Samorządowe Przedszkole w Laskowej 400 469

Samorządowe Przedszkole Ujanowice 231 335

Nazwa Przedszkoli Wysokość dotacji

Niepubliczne Przedszkole Krosna 51 115,50

Niepubliczne Przedszkole w Ujanowicach 40 529,74

Urząd Gminy Laskowa poczynił kolejny 
krok w kierunku usprawniania obsługi 
osób z niepełnosprawnością. Z dniem  
1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa  
o języku migowym i innych środkach ko-
munikowania się, która daje prawo osobom 
niesłyszącym i głuchoniemym do skorzy-
stania z usług tłumacza języka migowe-
go przy załatwianiu spraw w urzędzie.  
W związku z powyższym p. Monika Bu-
gajska pracownik Urzędu Gminy została 
przeszkolona, ukończyła kurs języka mi-
gowego w stopniu średniozaawansowa-
nym.  
Osoby zainteresowane pomocą mogą 
skontaktować się z p. Moniką Bugajską 
pok. nr 12 (sekretariat)
e-mail:  sekretariat@laskowa.iap.pl   
fax 18 33 00 226
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INWESTYCJE
1. Remont pomieszczeń i uszko-
dzonej izolacji ścian piwnic oraz 
kanalizacji zewnętrznej w Zespole 
Szkół w Ujanowicach.

W dniu 30.05.2012 r. dokonano od-
bioru remontu pomieszczeń i uszko-
dzonej izolacji ścian piwnic oraz 
kanalizacji zewnętrznej w Zespole 
Szkół w Ujanowicach.
Zakres robót obejmował:
- usunięcie i oczyszczenie istnieją-
cej izolacji ścian, wykonanie izolacji 
pionowej przeciwwilgociowej,
- częściową wymianę uszkodzonych 
odcinków kanalizacji wraz z remon-
tem studzienek,
- wymianę okien, skucie tynków  
i posadzek, 
- wykonanie wylewek cementowych 
wraz z ułożeniem płytek oraz malo-
waniem.
Całkowita wartość inwestycji wy-
nosiła: 169 786,79 zł. brutto. Środki 
na ten cel w całości przyznane zostały 
z rezerwy części oświatowej subwen-
cji ogólnej budżetu państwa. Wyko-
nawcą robót był: Zakład Budowla-
ny „KAN-BUD” Mariusz Kantor  
z Nowego Sącza
2. Przebudowa placów i schodów 
przy Szkole Podstawowej w Ja-
worznej.
W miesiącu maju zostały ukończone 

prace związane z  przebudową pla-
ców i schodów przy Szkole Podsta-
wowej w Jaworznej. 
Zakres robót obejmował:
- rozbiórkę krawężników betono-
wych oraz nawierzchni z betono-
wych płyt chodnikowych,
- wykonanie nowej nawierzchni  
z kostki brukowej.
Całkowita wartość robót wynosi-
ła: 32 245,19 zł. brutto. Wykonaw-
cą robót była firma Ogólnobudow-
lana „BUDMOST” Pana Wiesława 
Jędrzejka z Laskowej. 
3. Budowa Szkoły Podstawowej  
w Sechnej.

Budowę rozpoczęto w 1994 roku.  
W I połowie 2012 roku, dzięki pozy-
skanym środkom z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa,  zakończono budo-
wę i uzyskano pozwolenie na użyt-
kowanie. Łączne nakłady ponie-
sione na budowę Szkoły wyniosły   
1 744 218,96 zł.
W ramach w/w nakładów wybudo-
wano:
- budynek dydaktyczny o kubaturze 
4.336,00 m3 wykończony na dwóch 
kondygnacjach (piwnice, parter) na-
dających się do użytkowania oraz 
elewację i roboty zewnętrzne (ogro-
dzenie, plac postojowy, dojście do 
budynku, schody zewnętrzne).
4. Rozbudowa budynku remizy  
OSP w Laskowej.

Rozbudowę rozpoczęto w 2009 
roku. W ramach I etapu rozbudowy 

wykonano: roboty ziemne, ławy fun-
damentowe, przebudowano kanali-
zację sanitarną wraz z przyłączami 
oraz kanalizacje opadową. 
Na wykonanie I etapu rozbudowy 
poniesiono nakłady w wysokości: 
110 520,11 zł.
W  październiku br. zakończono  
II etap rozbudowy remizy OSP  
w Laskowej w ramach którego wy-
konano: ściany, strop, elementy żel-
betowe oraz dach wraz z pokryciem. 
Na wykonanie II etapu ponie-
siono nakłady w wysokości:  
122 659,15 zł. Wykonawcą robót  
była firma NSBUD Mateusza Fa-
łowskiego z siedzibą w Nowym Są-
czu, ul. Tarnowska 180.
5. Budowa placu zabaw przy Ze-
spole Szkół w Laskowej.
W miesiącu lipcu zakończono bu-
dowę dużego placu zabaw w Lasko-
wej w ramach rządowego programu 
„Radosna Szkoła”, wydatkowano 
kwotę 196 298,21 zł. w tym:
-dotacja celowa z budżetu państwa:  
93 607,00 zł
-środki własne: 102 691,21 zł

W ramach w/w nakładów została 
wykonana nawierzchnia bezpiecz-
na – 350 m2, wyposażono plac   
w urządzenia zabawowe, posadzono 
krzewy i ogrodzono plac.
6. Kolejna rozbudowa sieci kana-
lizacyjnej.
W listopadzie br.  zakończono re-
alizację inwestycji pn.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Gminie La-
skowa”. Inwestycja realizowana była  
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013, działanie 321 Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej. Całkowity koszt zada-
nia to: 1 537 427,32 zł, z czego  
75 % stanowi kwota dofinansowania  
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z PROW, a 25 % środki własne Gmi-
ny z możliwością odzyskania podat-
ku VAT. 
Wykonawcą zadania była firma  
P.H.U. „INKO 2001” K.Łukasik, 
K.Kaczor, J. Majewski Spółka Jaw-
na z Nowego Sącza. W ramach za-
dania wykonano 6,77 km kanalizacji 
sanitarnej i podłączone zostaną 83 
budynki z terenu Gminy Laskowa. 
Obecnie na terenie Gminy Laskowa 
wykonane jest 48 km sieci kanaliza-
cji sanitarnej.  

Zakończone inwestycje drogowe
W dniu 9 lipca 2012 roku dokona-
no odbioru końcowego zadania pn.: 
„Odbudowa infrastruktury drogowej 
na terenie gminy Laskowa w ramach 
otrzymanej promesy na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych”, reali-
zowane zadanie obejmowało odbu-
dowę następujących dróg:
1. Droga „Kaleń” w m. Kobyłczy-
na” w km 1+130 – 1+760 i 2+870 – 
3+360 
Ogółem poniesione nakłady: 
222 759,04 zł:
- dotacja z budżetu Państwa: 
175 420,00 zł
- środki własne: 47 339,04 zł

2. Droga „Przez Równię k/Stadio-
nu” w m. Laskowa w km 0+000 – 
0+600
Ogółem poniesione nakłady: 
103 816,56 zł:
- dotacja z budżetu Państwa: 
54 130,00 zł

- środki własne: 49 686,56 zł
3.  Droga „Nowy Świat” w m.  
Laskowa w km 0+000 – 0+630
Ogółem poniesione nakłady: 
173 440,46 zł:
- dotacja z budżetu Państwa: 
136 350,00 zł

- środki własne: 37 090,46 zł
4. Droga „Kuligówka” w m.  
Laskowa w km 0+000 – 0+300
Ogółem poniesione nakłady: 
78 466,26 zł:
- dotacja z budżetu Państwa: 
76 582,00 zł

- środki własne: 1 884,26 zł
5. Droga „Górczyno – Podsoślina”  
w m. Kamionka Mała w km 0+200 
– 1+530 i 1+630 – 1+780 
Ogółem poniesione nakłady: 
251 191,96 zł:
- promesa z budżetu Państwa: 
197 870,00 zł

- środki własne: 53 321,96 zł
Wykonawcą robót było Przedsiębior-
stwo Drogowo Mostowe LIMDROG  
Sp. z o.o. z Limanowej. 
W dniu 12 listopada 2012 roku do-
konano odbioru końcowego zadania 
pn.:

1. „Odbudowa infrastruktury dro-
gowo-mostowej na terenie Gminy 
Laskowa w ramach otrzymanej pro-
mesy na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych”. Realizowane zadanie 
obejmowało:
- Odbudowę ubezpieczeń mostu na 
rzece Łososina do osiedla „Nadole” 
w m. Laskowa
- Odbudowę drogi „Zastyrze-Korab”  
w m. Jaworzna w km 0+000 – 0+550
- Odbudowę drogi „Motakówka”  
w m. Sechna w km 0+550 – 1+400
- Odbudowę drogi „Przylaski” w m. 
Krosna w km 0+800 – 1+600
Wartość robót brutto: 660 182,67 zł.   
w tym:
- dotacja z budżetu państwa: 
600 000,00 zł
- środki własne: 60 182,67 zł
2. „Odbudowa infrastruktury drogo-
wo-mostowej na terenie Gminy La-
skowa w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych”. 
Realizowane zadanie obejmowało:
- Odbudowę drogi „Do Szkarłata”  
w m. Jaworzna w km0+950 – 1+400
- Odbudowę drogi „Ponad rzekę”  
w m. Kobyłczyna i Ujanowice w km 
1+100 – 2+000 wraz z mostem na 
rzece Łososina
Wartość robót brutto: 481 422,37 zł  
w tym:
- dotacja z budżetu państwa: 
400 000,00 zł
- środki własne: 81 422,37 zł
Wykonawcą robót było Przedsiębior-
stwo Drogowo Mostowe LIMDROG  
Sp. z o.o. z Limanowej. 
W dniu 12 grudnia 2012 roku doko-
nano odbioru zadania pn.: Odbudo-
wa drogi „Laskowa-Mordarka” w m. 
Laskowa w km 0+200 – 0+800.
Wartość robót brutto:  
229 606,56 zł w tym:
- dotacja z budżetu państwa: 
229 606,00 zł
- środki własne: 0,56 zł
Wykonawcą robót było Przedsiębior-
stwo Drogowo Mostowe LIMDROG  
Sp. z o.o. z Limanowej. 
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Mieszkańcy 
Gminy Laskowa! 
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła  
w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Noweli-
zacja ta zakłada istotne zmiany w sekto-
rze gospodarki odpadami komunalnymi 
powstającymi w gospodarstwach domo-
wych. 

Właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku na swo-
im terenie,  natomiast Gmina tworzy wa-
runki do wykonywania prac związanych 
z  utrzymaniem  czystości i porządku tj. 
od dnia 1 lipca 2013 roku zapewni  odbiór  
odpadów od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych. 

Ustawa ta ma na celu spełnienie wymo-
gów Unii Europejskiej co do sposobu 
zagospodarowania odpadów komunal-
nych. Dotychczas odpady odbierane od 
właścicieli nieruchomości w większości 
zawożone były na składowisko, co było 
najtańszym sposobem ich utylizacji. Je-
dynie 5 – 7% odpadów stanowiła tzw. se-
lektywna zbiórka oraz odzysk surowców 
wtórnych na liniach segregacyjnych. Wy-
mogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) 
zakładają wzmocnienie poprzednio pro-
wadzonych działań dotyczących selek-
tywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynu-
owanie selektywnego zbierania odpadów 
opakowaniowych i surowców wtórnych 
oraz dodatkowo zbieranie odpadów bio-
degradowalnych (odpady podlegające 
rozkładowi, np. resztki jedzenia, odpady 
zielone). 

Wszystkie zebrane odpady komunalne 
będą musiały zostać poddane odzyskowi 
w odpowiednich instalacjach wskazanych 
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Od-
padami, a na składowisko będzie mogła 
trafić tylko ta pozostałość, której nie da 
się przerobić. Już w roku 2013 Gmina 
musi wykazać, iż ogranicza o 50% masę 
odpadów komunalnych ulegających bio-
degradacji, która przekazywana jest na 
składowisko. Następnie do końca roku 
2020 Gmina zobowiązana jest do wyka-
zania, że zbierane jest selektywnie i prze-
kazywane do recyklingu co najmniej 50% 
powstających odpadów z papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła.

W przypadku nie spełnienia przez Gmi-
nę powyższych wymagań zostanie na nią 
nałożona kara pieniężna. Kary te mogą 
sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, 
które Gmina będzie musiała pokryć ze 

swojego budżetu. Dlatego ważne jest, aby 
wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidło-
wo uczestniczyli w nowym systemie zbie-
rania odpadów. Od dnia 1 lipca 2013 roku 
zmienią się zasady zawierania umów  
i pobierania opłat za odbieranie odpadów 
komunalnych. Właściciele nieruchomości 
nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady tylko będą wnosić 
opłatę do Gminy, która zapewni prawi-
dłowy odbiór odpadów komunalnych po-
wstałych w gospodarstwach domowych. 
Gmina zorganizuje przetarg i wybierze 
przedsiębiorcę, który będzie odbierał od-
pady od właścicieli nieruchomości. Opła-
ta za odbieranie odpadów będzie kształ-
towała się na dwóch poziomach jako 
opłata podstawowa i opłata obniżona. 
Opłatą obniżoną będą objęci właściciele 
nieruchomości, którzy zgodnie z wymo-
gami będą zbierać selektywnie w prawi-
dłowy sposób odpady komunalne. Wła-
ściciele nieruchomości nie wywiązujący 
się z obowiązku prawidłowego zbierania 
odpadów będą objęci opłatą podstawową. 
Weryfikacja sposobu zbierania odpadów 
będzie się odbywać każdorazowo przy 
odbiorze odpadu.

W interesie wszystkich mieszkańców Na-
szej gminy jest prawidłowe funkcjonowa-
nie gospodarki odpadami, - prowadzenie 
segregacji odpadów , pozwoli to nie tylko 
chronić środowisko ale również oszczę-
dzi Nasze wydatki. 

Wszelkie informacje na temat wdrażane-
go systemu odpadów komunalnych będą 
pojawiały się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Laskowa.

Stanisława Niebylska 
Wójt Gminy Laskowa

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Laskowej 
pragnie gorąco podziękować wszystkim, 
którzy wspierają naszą Jednostkę poprzez 
nabycie kalendarza lub przekazanie 1% po-
datku na naszą Organizację. Biorąc odpo-
wiedzialność za Państwa bezpieczeństwo, 
pragniemy zapewnić, iż każda złotówka 
wydawana jest na potrzebny sprzęt lub 
szkolenia, dzięki którym znacznie spraw-
niej i szybciej możemy dotrzeć z pomocą. 
Nasza Jednostka jest jedną z najlepiej wy-
posażonych i najsprawniej działających 
jednostek w Województwie Małopolskim, 
co w znacznym stopniu udało się osiągnąć 
dzięki Państwa wsparciu, za co serdecz-
nie dziękujemy i prosimy pamiętać o nas  
w nadchodzącym roku. 

Jak przekazać 1%:
W rubryce OPP wpisujemy: Ochotni-
cza Straż Pożarna w Laskowej 
Nr KRS: 0000032138

Więcej informacji na temat naszej Jed-
nostki znajdą Państwo na stronie:
www.osplaskowa.pl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku przekazujemy Państwu naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody 
ducha oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech te świąteczne dni przyniosą wiele 
rodzinnego ciepła, radości i staną się speł-
nieniem wszystkich marzeń.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Laskowej

Wincenty Bukowiec mocnym akcentem 
zakończył sezon startowy, czcząc dwu-
krotnie odzyskanie niepodległości:
-W Tarnowie w XVII Biegu Sokołów z oka-
zji Święta Niepodległości Wincenty Buko-
wiec zajął I miejsce.
-W Ustroniu w XXIII Biegu Legionów w ka-
tegorii wiekowej M 60 Wincenty Bukowiec 
zajął II miejsce.
Gratulujemy!!!



7BIULETYN GMINY LASKOWA

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W 
GMINIE LASKOWA

W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Laskowa przystąpiła 
do projektu pn.” Dofinansowanie zajęć dodatkowych realizo-
wanych w klasach I-III”  obejmującego wszystkie szkoły na 
terenu gminy.

Projekt jest w całości finansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu to 252.941,90 zł. Projekt bę-
dzie trwał do czerwca 2013 roku. 

W ramach zadania gmina doposażyła już we  wszystkich 
szkołach pomieszczenia dydaktyczne dla klas I-III  w sprzęt  
i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Pozostałe środki przyznane w ramach projektu przezna-
czone zostały na prowadzenie zajęć:

- dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu w tym 
zagrożonych dyslekcją,

- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych

- logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy

- gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 
- rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie 

uzdolnionych  matematyczno-przyrodniczych
- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 

polonistycznych.

„Czas na aktywność w Gminie Laskowa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej, infor-
muje, iż dobiegł końca projekt pt „Czas na aktywność w Gmi-
nie Laskowa” realizowany w 2012 r.  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 ko-
rzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W 2012r. udział w projekcie wzięło  13 osób, które zosta-
ły objęte kompleksowym i fachowym wsparciem mającym na 
celu wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz społecznej. 
Uczestnicy projektu zostali objęci badaniami lekarskimi, tre-
ningiem kompetencji i umiejętności społecznej, treningiem 
pracy oraz w ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych 
odbyli kurs zawodowy Kucharz (3 osoby ), oraz  Obsługa kom-
putera z obsługą kasy fiskalnej (10 osób), w ramach kursu  Ob-
sługa komputera z obsługą kasy fiskalnej 4 osoby ukończyły 
kurs prawa  jazdy kat ”B”,

W nadchodzącym roku nadal będziemy realizować projekt 
i planujemy objąć wsparciem  kolejne osoby, dlatego zachęca-
my wszystkie osoby niepracujące, a korzystające z pomocy tut. 
Ośrodka, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe 
oraz społeczne, do wzięcia udziału w Naszym projekcie. 

Wszystkie działania realizowane w projekcie są bezpłatne 
dla uczestników. Koszty związane z realizacją  projektu po-
noszone są ze środków EFS oraz budżetu państwa. Zaintere-
sowanych wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt  
z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka. 

Halina Potoniec 
Kierownik GOPS w Laskowej

PUNKT  KONSULTACYJNY INFORMACJI,  
WSPARCIA  I  POMOCY   

DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH 
PRZEMOCĄ W RODZINIE

Telefon   609 892 088

DYŻURY:

PSYCHOLOG:  
I , II i III poniedziałek miesiąca 

w godz. 15.30-17.30

PRAWNIK:
 czwartek w godz. 14.00-15.00

PRACOWNIK SOCJALNY: 
środa w godz. 8.00-10.00                                                    

piątek w godz. 13.00-15.00

DZIELNICOWY: 
poniedziałek w godz. 10.00-11.00 

Punkt mieści się 
na parterze Urzędu Gminy Laskowa.

Rolnicy wykonujący zabiegi chemiczne 
w uprawach roślinnych:
W dniach 24 - 25 stycznia w Remizie OSP w Ujanowicach od-
będzie się kurs stosowania środków ochrony roślin dla rolników,  
którzy  byli uczestnikami  tego kursu w roku 2008. W związku  
z powyższym proszę o dokonywanie zapisów w Urzędzie Gminy 
Laskowa pok. nr 3 (biuro ODR)  lub telefonicznie pod numerem: 
692332092

Zofia Szewczyk
Doradca Rolny

Wsparcie finansowe z działania  
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
Informuję, że w roku 2013 ARiMR planuje nabór wniosków 
na” Modernizację gospodarstw rolnych”. Zainteresowanych 
rolników tym wsparciem proszę o kontakt pod numerem telefo-
nu 692332092 lub osobiście w Urzędzie Gminy Laskowa pok.  
nr 3 (biuro ODR) celem przeanalizowania wielkości ekonomicz-
nej gospodarstwa na podstawie wniosku obszarowego i uzyska-
nia informacji  na temat wymaganych dokumentów.

Zofia Szewczyk
Doradca Rolny
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

Zimowe utrzymanie dróg 
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg POWIATO-
WYCH na terenie gm. Laskowa (Ujanowice-Młynne, 
Laskowa-Nagórze, Sechna-Ujanowice) jest:  MZGKiM 
Limanowa: tel. 18 33 71 639, 503 175 304
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg LOKAL-
NYCH-GMINNYCH na terenie gm. Laskowa jest: S.C. 
Piotr Firlej & Jacek Firlej Żbikowice  tel. 18 44 48 056, 
606 500 966
Informacje na temat warunków przejezdności dróg 
powiatowych od godz. 7:30 do godz. 15:30 udzielane będą 
pod numerem telefonu: 18 33 37 833
Z chwilą nastania warunków zimowych dyżur pełniony 
jest całodobowo. Informacje dotyczące przejezdności 
dróg powiatowych można będzie uzyskać dzwoniąc do 
bazy PZD Limanowa pod następujące numery dyżurne 
akcji zima: 18 33 72 381, 600 982 564
W razie niemożliwości uzyskania kontaktu z numerami 
podanymi powyżej należy dzwonić pod numer: 
602 524 645

Zarząd Dróg WOJEWÓDZKICH w Krakowie udostęp-
nia telefony dyżurnych i prosi o zgłaszanie wszelkich in-
terwencji na niżej podane numery:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, ul. Drogo-
wców 2, tel. 12 27 21 788, fax. 12 27 41 416

Barbara Stachnik – 603-923-106
Wojciech Gorączko – 603-923-107 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Gło-
wackiego 56, tel. dyżurny ZUD: 12 63 79 478,   
fax. 12 63 79 492
Andrzej Wcisło Główny Specjalista d/s Jakości Dróg

tel. służbowy:  12 44 65 750
tel. komórkowy:  606 309 672

Dariusz Biel Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg 
i Mostów

tel. służbowy:  12 44 65 850
tel. komórkowy:  605 354 219

 Grażyna Krok Z-ca Dyrektora d/s Utrzymania
tel. służbowy:  12 44 65 703
tel. komórkowy:  602 288 838

XV Rajd Turystyczny „Jak Oni 
w 1914..” - Szlakiem Cmenta-
rzy I Wojny Światowej
W dniach 09-10 listopada 2012 roku, od-
był się Jubileuszowy XV Młodzieżowy 
Rajd „Szlakiem cmentarzy I wojny świa-
towej. Jak Oni w 1914 roku”, zorganizo-
wany przez Centrum Kultury w Żegocinie  
i GOKSiT w Laskowej pod patronem Wój-
tów obu sąsiednich gmin i przy współpracy 
Parafii oraz Rady Sołeckiej wsi Kamionka 
Mała. Do rajdu zgłosiło się 11 drużyn. W 
pierwszym dniu młodzież wędrowała po wybranych trasach, pro-
wadzących po cmentarzach I wojny światowej, następnie wszy-
scy uczestnicy Rajdu zebrali się na uroczystej wieczornicy w celu 
uczczenia 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Kolejnym 
punktem programu był Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej dla 
drużyn uczestniczących w Rajdzie. Komisja Konkursowa Rajdu 
oceniła wieńce i kompozycje kwiatowe przygotowane na Rajd 
przez młodzież oraz postanowiła przyznać wszystkim grupom 
dyplomy, puchary i nagrody książkowe.
W dniu 10.11.2012 r. na Cmentarz Wojenny w Kamionce Ma-
łej – na Jastrząbce, odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji 
Ojczyzny koncelebrowana przez: Ks. Prałata Ryszarda Stasika 
z Grybowa, Ks. Andrzeja Wanata i Ks. Łukasza Opolskiego  
z Laskowej, Ks. Romana Łagosza z Bochni i Ks. Stanisława Wę-
grzyna z Kamionki Małej.
Mszę Świętą poprzedziła ceremonia złożenia wieńców na gro-
bach przez zaproszonych gości i uczestników Rajdu.

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT w Laskowej

XV Gminny Konkurs pt. „Wczoraj i dziś Gminy Laskowa”
W dniu 07 listopada 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Tury-
styki w Laskowej odbył się konkurs „Wczoraj i dziś Gminy Laskowa”.
Do konkursu mającego na celu poszerzenie wiedzy o historii i czasach 
współczesnych naszej Gminy, zgłosiły się reprezentacje wszystkich szkół 
podstawowych i gimnazjów.
Konkurs podzielony został na dwa etapy:
• W pierwszym etapie uczestnicy prezentowali przygotowany wcześniej 
wywiad z osobami starszymi na temat: „Ciekawe wydarzenia związane  
z terenem naszej gminy w czasie II wojny światowej”.
• W drugim etapie rozwiązywali test składający się z 15-stu pytań, drużyny 
reprezentujące gimnazja zestaw 18-stu pytań.
Komisja konkursowa w składzie: Pani Grażyna Prusak, Pani Zofia Zelek, 
Pan Zdzisław Pajor, oceniła prezentację oraz prace pisemne drużyn.
Konkurs w dwóch kategoriach wygrały reprezentacje z Zespołu Szkół  
w Laskowej.
Na zakończenie Pani Stanisława Niebylska – Wójt Gminy Lakowa wręczyła 
wszystkim uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy i albumy książkowe.
Prezentowane prace można oglądać w Publicznej Bibliotece w Laskowej.

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT w Laskowej


