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8 czerwca 2006r. w Urzêdzie Gminy 
w Laskowej zosta³y wrêczone medale  
ma³¿onkom, którzy prze¿yli wspólnie 50 
lat i doczekali siê Z³otych Godów. 
Medale „Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñ-
skie” w imieniu Prezydenta RP wrêcza³ 
Wójt Gminy Marian Hebda. 

Gratulacje od Wojewody Ma³opol-
skiego i w³adz samorz¹dowych wrêczali 
V-ce Przewodnicz¹cy Rady Gminy Grze-
gorz Nowak, Dyrektor GOKSiT Zdzis³aw 
Pajor oraz Kierownik USC Henryk To-
karz. Uroczystoœci przygrywa³a kapela 
„Loskowioki”.

Wszystkim jubilatom gratulujemy.     

Jubilaci, którym w tym roku przyznano medal „Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie”: 

W GMINIE LASKOWA

1. Anna i Stanis³aw Czech - Laskowa 22. Agnieszka i Jan Tokarz - Strzeszyce 

2. Karolina i Zygmunt Czech - Laskowa 23. Aleksandra i Jan Uryga - Sechna 

3. Helena i Emil Dro¿d¿ - Laskowa 24. Emilia i Stanis³aw W¹troba - Laskowa 

4. Maria i Antoni Filipek - ¯mi¹ca 25. Stanis³awa i Józef Wiœniowski - Laskowa 

5. W³adys³awa i Szymon Fr¹czek - Laskowa 26. Teresa i Antoni Za³ubski - Laskowa 

6. Anna i Józef Jêdrzejek - Laskowa 27. Maria i Jan Zelek - Kamionka M.

7. Ludwika i W³adys³aw Król - Kamionka M. 28. Maria i Stanis³aw Zelek - Jaworzna 

8. Franciszka i Zygmunt Liptak - ¯mi¹ca 29. Joanna i Wojciech Zelek - Laskowa 

9. Waleria i Józef Marcisz - Kamionka M. 

10. Helena i Aleksander Matl¹g - Laskowa

11. Zofia i Wincenty Orze³ - Strzeszyce

12. Zofia i Julian Pajor - Sechna 

13. Ludwika i Stanis³aw Pajor - Sechna 

14. Zofia i Szczepan Paruch - Laskowa 

15. Weronika i Dominik Pasionek 

       - Kamionka Ma³a 

16. Kamila i Piotr Prusak - ¯mi¹ca 

17. Weronika i Stanis³aw Stañdo - Laskowa 

18. Józefa i Micha³ Staszak - Jaworzna 

19. Kazimiera i Jan Stosór - Kamionka M. 

20. Rozalia i Julian Szewczyk - Jaworzna 

21. Maria i Tadeusz Szewczyk - Laskowa 

          Henryk Tokarz
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W miesi¹cu czerwcu 2006 roku wykonano 
remont budynku Urzêdu Gminy, prace 
remontowe objê³y:
- docieplenie budynku wraz z elewacj¹
- czêœciow¹ wymianê stolarki okiennej
- wykonanie podjazdu dla osób niepe³nosprawnych

Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³: 
113 203,07 z³

W ostatnim pó³roczu dokonano rozbudowy budynku Oœrodka Zdrowia 

w Laskowej, prace objê³y:

- roboty remontowo-budowlane wewnêtrzne

- wykonanie elewacji i docieplenia budynku

- drogê dojazdow¹ i plac parkingowy

- adaptacje klatki schodowej 

- budowê nowej klatki schodowej

Koszt prac budowlanych wraz z nadzorem wyniós³: 

     249 485,36 z³

W ramach projektu zakupiono równie¿ sprzêt medyczny i przekazano 

do Oœrodka Zdrowia w Laskowej, jest to:

- elektrokardiograf umo¿liwiaj¹cy wykonanie badañ EKG serca 

7 998,25 z³

 

Remont budynku Urzêdu Gminy 
w Laskowej

polskich Do¿ynek w 2004 roku. Dodaj¹ œwietnoœci Dniom 
Limanowej i zawodom konnym w Krakowie, od lat piel-
grzymuj¹ do Pasierbca.

W repertuarze orkiestry oprócz tradycyjnych pieœni 
koœcielnych znajduj¹ siê popularne standardy œwiatowe 
z muzyki rozrywkowej a tak¿e wi¹zanki ludowe. Aktualnie 
orkiestra liczy czterdziestu cz³onków z czego 2/3 to m³o-
dzie¿ szkolna. Obecnie najstarszy cz³onek orkiestry Pan 
Stanis³aw Zelek pe³ni funkcjê skarbnika.

Dziêki zainteresowaniu ksiêdza proboszcza Józefa 
Kie³basy, orkiestra posiada w³asne stroje. 

Osi¹gniêcia orkiestry:
1990r. – wyró¿nienie w XIII Wojewódzkim Przegl¹dzie 

Orkiestr Dêtych „Echo Trombity” w Nowym S¹czu
1998r. – wyró¿nienie w XXI Wojewódzkim Przegl¹dzie Parafialna Orkiestra Dêta powsta³a w 1931 roku 

Orkiestr Dêtych „Echo Trombity” w Nowym S¹czuz inicjatywy mieszkañca wsi Laskowa Pana Józefa Matl¹ga. 
1998r. – wyró¿nienie w I Przegl¹dzie Parafialnych Orkiestr Pierwszy sk³ad orkiestry liczy³ piêtnastu muzykantów. Du¿y 

Dêtych Diecezji Tarnowskiejwk³ad w rozwój i dzia³alnoœæ orkiestry wniós³ Pan Micha³ 
1999r. – III miejsce w I Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr Karteczka.

Dêtych Dramatyczne dzieje Ojczyzny rych³o przerwa³y 
2000r. – I miejsce w II Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr dzia³ania orkiestry, jednak po skoñczeniu okupacji, zespó³ 

odrodzi³ siê na nowo i da³ pocz¹tek wspania³ej orkiestrze, 
która powiêkszana z roku na rok dzia³a do dziœ.

Od 1965 roku orkiestr¹ kierowa³ Pan W³adys³aw 
Kogutowicz. W roku 1985 kierownictwo orkiestry obj¹³ Pan 
Roman Kogutowicz od dziewiêciu lat dyrygent tej orkiestry.

Orkiestra ma bogat¹ historiê, od 1946 roku do dnia 
dzisiejszego graj¹ poranne majówki z wie¿y koœcio³a - 
tradycja ta jest wci¹¿ ¿ywa.

Nieprzerwanie od 1948 roku orkiestra wraz z grup¹ 
parafian z Laskowej pielgrzymuje do Kalwarii Zebrzydow-
skiej.
      Orkiestra dzia³a przy Parafii Rzymsko-Katolickiej, jak 
równie¿ wspó³pracuje z Gminnym Oœrodkiem Kultury 
Sportu i Turystyki w Laskowej, który wspomaga finansowo 
dzia³alnoœæ orkiestry.

Nie ma w Laskowej uroczystoœci koœcielnej ani 
gminnej, której nie uœwietni³aby orkiestra dêta. Grali 

Dêtychw Starym S¹czu Ojcu Œwiêtemu, prezentowali siê na kra-
kowskim rynku na targach sztuki ludowej. Orkiestra 

2000r. – I miejsce w II Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych Diecezji koncertowa³a na Jasnogórskim Wzgórzu podczas Ogólno-
Tarnowskiej

2001r. - I miejsce w III Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr 
Dêtych w grupie orkiestr parafialnych

2002r. - I miejsce w IV Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr 
Dêtych w grupie orkiestr parafialnych

2003r. - I miejsce w V Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr 
Dêtych w grupie orkiestr parafialnych

2004r. - I miejsce w VI Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr 
Dêtych w grupie orkiestr parafialnych

2005r. - I miejsce w VII Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr 
Dêtych w grupie orkiestr parafialnych

2006r. - I miejsce w VIII Powiatowym Przegl¹dzie Orkiestr 
Dêtych w grupie orkiestr parafialnych

2006r. – III miejsce w XXIX Festiwalu Orkiestr Dêtych 
„Echo Trombity” w grupie orkiestr parafialnych 
w Nowym S¹czu 

75-lecie 75-lecie 
Orkiestry Dêtej z Laskowej

Odbudowa drogi 
Jaworzna - Mordarka

W ramach usuwania skutków powodzi z 2003 roku 
w maju br. rozpoczêto odbudowê drogi drogi gminnej 
Jaworzna-Mordarka poprzez remont podbudowy i na-
wierzchni, na odcinku 570 mb oraz renowacjê odwod-
nienia tej¿e drogi. 

Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³: 137 160,94 z³ 
�ród³a finansowania:
    - dotacja celowa z bud¿etu pañstwa: 100 000,00 z³
    - œrodki w³asne (bud¿et gminy): 37 160,94 z³

ROZBUDOWA BUDYNKU I PLACÓW
WRAZ Z ZAKUPEM SPRZÊTU MEDYCZNEGO 

DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAK£ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LASKOWEJ

- ultrasonograf umo¿liwiaj¹cy wykonanie bardzo szerokiego 

spektrum badañ m.in. brzusznych, po³o¿niczo-ginekologicznych, 

kardiologicznych 46 294,00 z³

- autoklaw - sprzêt s³u¿¹cy do sterylizacji narzêdzi 13 500,00 z³

Ca³kowity koszt realizacji 

programu wyniós³: 

317 277,61 z³ 

w tym:

- dofinansowanie ze œrodków 

Unii Europejskiej 232 114,02 z³

- bud¿et pañstwa 30 948,54 z³

- œrodki w³asne (bud¿et gminy) 

     54 215,05 z³

Marta i Roman Kogutowicz
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W miesi¹cu czerwcu 2006 roku wykonano monta¿ 
barier ochronnych stalowych przy drogach 
gminnych na odcinkach o ³¹cznej d³ugoœci 748 mb:  

Inwestycja objê³a nastêpuj¹ce drogi:
Kamionka Ma³a-Rozdziele 432 mb
Laskowa-Rozdziele 96 mb
Krosna-¯mi¹ca (w Krosnej) 92 mb
Krosna-¯mi¹ca (w ¯mi¹cej) 100 mb
Jaworzna-Mordarka 28 mb

W ramach dzia³alnoœci Gminnej Koalicji 
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie 
og³oszony zosta³ konkurs plastyczny na 
logo koalicji. Celem konkursu by³o 
rozpowszechnienie naszej dzia³alnoœci, 
jak te¿ uœwiadomienie m³odzie¿y i¿ 
przemocy nale¿y g³oœno mówiæ „nie”! 
W konkursie udzia³ wziê³y dwie szko³y, 
Zespó³ Szkó³ w Lakowej i Zespó³ Szkó³ 
w Ujanowicach. Nap³ynê³y 54 prace 
z czego wyró¿niono 7 prac. Wybór nie 
by³ ³atwy, gdy¿ wszystkie prace by³y 
bardzo interesuj¹ce. Po d³ugich nara-
dach konkurs zosta³ rozstrzygniêty. 
Wygra³a praca Katarzyny Jêdrzejek - 
uczennicy III kl. Gimnazjum Zespo³u 
Szkó³ w Laskowej. Ponadto wyró¿niono 
prace: Reginy Pasionek, Damiana Stani-
s³awczyka, Justyny Rozum, Katarzyny W¹troby i Karoliny Chochliñskiej - uczniów Zespo³u Szkó³ 
w Laskowej.

W dniu 21 czerwca 2006r. odby³o siê w Urzêdzie Gminy Laskowa uroczyste rozdanie nagród wraz 
z dyplomami. Uroczystoœæ t¹ uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹ Wójt Gminy Marian Hebda. 
W imieniu cz³onków Gminnej Koalicji Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie serdecznie dziêku-
jemy Wszystkim uczestnikom!!!

Przypominamy o mo¿liwoœci korzystania z pomocy Koalicji. 
Tel. 018 3333 025 GOPS Laskowa
Telefony alarmowe 997 lub 112 z telefonów komórkowych
Tel. Zaufania KPP Limanowa 018 33 73 000.

„Wiêc po latach kiedy bêdziemy doroœli
skoñczymy szko³ê, pójdziemy przez ¿ycie

w naszych myœlach, sercach i naszej wdziêcznoœci
pozostanie na zawsze nasz Pan Nauczyciel”

Zakoñczenie roku szkolnego w Zespole Szkó³ im. Janusza Korczaka w Laskowej w tym roku 
(2005/2006) mia³o niezwyk³y charakter, nie tylko dlatego, ¿e z gimnazjum odesz³o 67 absolwentów, ¿e 
wyniki egzaminów zewnêtrznych by³y bardzo dobre, ¿e szko³ê podstawow¹ ukoñczy³o 50 uczniów. 
Odeszli te¿ na zas³u¿on¹ emeryturê nauczyciele, 9 pedagogów - nauczycieli z powo³ania, pasjonatów. 
Wychowali pokolenia laskowian a tak¿e m³odzie¿ z Kamionki Ma³ej i Jaworznej. Nie tylko uczyli 
swoich przedmiotów ale prowadzili zajêcia pozalekcyjne, rozwijali ró¿norodne zainteresowania, 
przygotowywali do zawodów, konkursów, olimpiad, egzaminów, organizowali i prowadzili wycieczki 
- wiele wycieczek. Pracowali w tej szkole wiele lat.

Nauczyciele którzy odeszli na emeryturê: 
Pani Anna Œliwa - nauczycielka nauczania pocz¹tkowego, potem wychowawca œwietlicy - 45 lat 
pracy w Laskowej.
Pani Wanda Kamenczak - nauczycielka przedszkola i klasy „O” - w Laskowej 32 lata.
Pani Teresa Fr¹czek - nauczycielka wychowania fizycznego - w Laskowej 32 lata.
Pani Anna Michura - nauczycielka muzyki, bibliotekarka - 39 lat pracy; w Laskowej 34 lata.
Pan Marek Baczyñski - nauczyciel dyplomowany fizyki, chemii, przyrody - 34 lata pracy z tego 
31 lat w Laskowej.
Pani mgr Danuta Kurczab - nauczyciel dyplomowany polonistka, - 28 lat pracy w Laskowej. 
Pani Maria Dudek - filolog j. rosyjskiego i j. polskiego - 25 lat pracy w Kamionce Ma³ej 
i Laskowej.
Pan mgr Mieczys³aw Stankiewicz - nauczyciel wychowania fizycznego - 38 lat pracy; w 
Kamionce Ma³ej i Laskowej 34 lata.
Pan mgr Józef Rosiek - polonista, -  26 lat pracy w Laskowej.

S³owa podziêkowania za d³ugoletni¹ pracê na trudnej drodze nauczania i wychowania, pracê dla 
szko³y i gminy skierowa³ do grona odchodz¹cych nauczycieli Pan Marian Hebda Wójt Gminy 
Laskowa, który by³ goœciem na uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego. 
Serdeczne s³owa podziêkowania za pracê oraz s³owa po¿egnania skierowane indywidualnie do 
ka¿dego z odchodz¹cych na emeryturê nauczycieli przez dyrektora Zespo³u Szkó³ mgr Mariê WoŸniak. 

Kwiaty, d³ugie brawa uczniów, rodziców 
i pozosta³ych nauczycieli, dope³ni³y cere-
monii po¿egnania. 

Tradycyjne sto lat zagra³a szkolna orkiestra. 
¯yczymy zdrowia, satysfakcji z dobrze 
spe³nionego obowi¹zku i wdziêcznoœci 
wychowanków.  

mgr Maria WoŸniak
Dyrektor Zespo³u Szkó³ 
w Laskowej

Bariery ochronne 
na drogach gminnych

Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³: 80 305,28 z³, œrodki pieniê¿ne na ten cel zosta³y przeznaczone z bud¿etu gminy.

GMINNA KOALICJA PRZECIWDZIA£ANIA PRZEMOCY W RODZINIE
KONKURS ROZSTRZYGNIÊTY

Pracownicy socjalni GOPS w Laskowej
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Pani Anna Michura - nauczycielka muzyki, bibliotekarka - 39 lat pracy; w Laskowej 34 lata.
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    31maja 2006 roku Szko³a w historii tej szko³y. Szko³a przez te 100 lat istnienia 
Podstawowa w ¯mi¹cej wychowa³a wielu wspania³ych ludzi, ksiê¿y, pedagogów, 
obchodzi³a donios³¹ uro- dobrych fachowców a tak¿e rolników, którzy zostali tutaj 
czystoœæ. By³y to obchody i ponosz¹ codzienny trud pracy na ¿mi¹ckiej ziemi.
100 - lecia szko³y oraz      W tym uroczystym dniu dla ca³ej spo³ecznoœci ¯mi¹cej 
nadanie z tej okazji sztan- dyrektor szko³y podziêkowa³a tak¿e wszystkim pokoleniom 
daru szkole, który jak po- nauczycieli, pracowników szko³y a tak¿e spo³ecznoœci 
wiedzia³a dyrektor szko³y ¯mi¹cej, ¿e przez tyle lat budowali tak piêkny wizerunek 
mgr Agata Greñ jest sym- naszej szko³y. 
bolem 100 lat istnienia 
szko³y oraz 100 lat jej Uroczystoœæ rozpoczê³a Msza œw. celebrowana 
zwi¹zku ze œrodowiskiem. przez kap³anów - Rodaków ze ¯mi¹cej oraz Ksiêdza dzie-
Uroczystoœæ stulecia szko- kana Ryszarda Stasika. Dalsza czêœæ uroczystoœci odbywa³a 

³y by³a zatem wa¿nym wydarzeniem religijnym, patrio- siê w budynku Szko³y Podstawowej. Przedstawiciele Rady 
tycznym, a zarazem historycznym, zarówno dla spo³ecz- Rodziców przekazali Sztandar w rêce Pani Dyrektor mgr 
noœci szkolnej oraz dla wszystkich mieszkañców ̄ mi¹cej. Agaty Greñ, nastêpnie przej¹³ go Poczet Sztandarowy. 
        Szko³a powsta³a w roku 1905 kiedy to wyodrêbni³a siê Uczniowie z³o¿yli uroczyste œlubowanie. Kolejnym punk-
ze Zwi¹zku Szkolnego w Ujanowicach. Pocz¹tkowo bra- tem tego wa¿nego dnia by³a czêœæ artystyczna uczniów 
kowa³o w³asnego budynku szkolnego, wiêc nauka odby- przygotowana pod kierunkiem mgr Teresy Che³meckiej, mgr 
wa³a siê po ró¿nych wynajêtych domach. Dopiero w 1923 Anny Orze³, mówi¹ca o dziejach szko³y na przestrzeni stu 
roku nauka zaczê³a siê ju¿ we w³asnym drewnianym lat. Wspania³¹ oprawê muzyczn¹ stanowi³ Chór Szkolny 
budynku szkolnym. Czas okupacji to czas tajnego nau- dzia³aj¹cy pod kierunkiem mgr Bo¿eny Golonki. 
czania prowadzonego w ¯mi¹cej. To szczególna karta     Ten donios³y dzieñ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ wspaniali 

goœcie. By³ obecny wicekurator Ma³opolskiego Kuratorium 
Oœwiaty w Krakowie Pan Andrzej Markiewicz. Goœciliœmy 
równie¿ Wójta Gminy Laskowa Pana Mariana Hebdê oraz 
wizytatora Kuratorium Oœwiaty Pana Marka Twaroga. Na 
uroczystoœæ przybyli dyrektorzy szkó³, Radni Rady Gminy, 
So³tysi, Ksiê¿a uczniowie szko³y oraz uczniowie tajnego 
nauczania, nauczyciele dawniej ucz¹cy w tej szkole, nau-
czyciele emeryci, rodzice naszych uczniów, absolwenci 
szko³y, obecne Grono Pedagogiczne na czele z Pani¹ Dy-
rektor mgr Agat¹ Greñ oraz uczniowie szko³y.
  Sztandar z wizerunkiem patrona oraz z najwy¿szymi war-
toœciami wychowania jakimi s¹ Bóg, honor i Ojczyzna po-
zostaje pami¹tk¹ tych  wspania³ych i wzruszaj¹cych chwil.
Zobowi¹zuje nas do dalszego kultywowania tradycji i dbania 
o dalszy bieg dziejów historii naszej szko³y.
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W dniu 14 maja 2006 roku w Laskowej oddany zosta³ do u¿ytku stadion Polskiego” kontra oldboye „Laskovii” - 

sportowy. Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ parlamentarzyœci, w³adze mecz zakoñczy³ siê wynikiem 6-2 dla 

samorz¹dowe oraz dzia³acze sportowi. Jednym z punktów maj¹cych uœwietniæ dziennikarzy.  

program uroczystoœci by³ mecz pi³ki no¿nej - dziennikarze „Dziennika Przedsiêwziêcie rozpoczêto 

cztery lata temu, wówczas zakupiono 

2,17 ha gruntu z przeznaczeniem pod 

budowê boiska sportowego. Inwestycjê w 58% sfinansowano ze œrodków 

Sektorowego Programu Operacyjnego, wykonawc¹ prac by³a firma LIM-BUD-EXP 

z Limanowej oraz firma BUDMOST z Laskowej. 

Boisko sportowe w Laskowej to kolejna inwestycja sportowa po sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkó³ w Ujanowicach, oraz boisku sportowym 

w Strzeszycach, która w ostatnich latach zosta³a oddana do u¿ytku w gminie 

Laskowa.      

Przedmiotem projektu jest rozbudowa 
oczyszczalni œcieków w miejscowoœci 
Ujanowice oraz budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowoœci Strzeszyce 
i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowoœci Ujanowice i Laskowa. 
Do zbiorczej oczyszczalni œciekowa pod-
³¹czonych zostanie 135 gospodarstw do-
mowych z miejscowoœci Ujanowice 
i Strzeszyce oraz 20 gospodarstw z miej-
scowoœci Laskowa.
 
Ca³kowity koszt inwestycji: 
4 012 362,38 z³ 
�ród³a finansowania: 
-  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz bud¿et pañstwa: 2 738 478,60 z³
-  bud¿et Gminy (kredyt): 1 273 883,78 z³

SZKO£A PODSTAWOWA W JAWORZNEJ finalista konkursu historycznego - etap wojewódzki, 
Dyrektor mgr El¿bieta Pajor nauczyciel mgr Stanis³aw Pasionek  

1. Kinga Pasionek finalistka Ma³opolskiego Konkursu 
Humanistycznego-etap wojewódzki, nauczyciel I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W LIMANOWEJ
mgr Irena Stañdo 1. Micha³ Stryczek uczestnik IV Olimpiady Wiedzy 

2. Aneta Rosiek finalistka Ma³opolskiego Konkursu o Unii Europejskiej, nauczyciel mgr Halina Bukowiec
Humanistycznego-etap wojewódzki, nauczyciel 2. Karol Stañdo uczestnik IV Olimpiady Wiedzy o Unii 
mgr Weronika Waligóra Europejskiej, nauczyciel mgr Bogus³aw Sowa

3. Monika Marcisz finalistka IV Misyjnej Olimpiady 
PUBLICZNE GIMNAZJUM W UJANOWICACH Znajomoœci Afryki, nauczyciel Ks mgr Wac³aw Barnaœ
Dyrektor mgr Bo¿ena Szpiech 4. Natalia Rozum laureatka Wojewódzkiego Konkursu 

1. Bartosz Rosiek laureat konkursu historycznego - etap Wiedzy Chemicznej (otrzyma³a indeks na Wydzia³ 
wojewódzki, nauczyciel mgr Tadeusz Szabla Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego), nauczyciel 

mgr Barbara Kalita
PUBLICZNE GIMNAZJUM W LASKOWEJ

Dyrektor mgr Maria WoŸniak ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 1 W LIMANOWEJ
1. Katarzyna Bukowiec finalistka konkursu geogra- 1. Pawe³ Skrê¿yna laureat Olimpiady Wiedzy i Umie-

ficznego - etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina jêtnoœci Budowlanych (otrzyma³ indeks szko³y wy¿-
Zawada szej) nauczyciel mgr in¿. Danuta Buszek-Wrona

2. Sylwia Grzegorzek finalistka konkursu geograficz- 2. Micha³ Jajeœnica laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejêt-
nego - etap wojewódzki nauczyciel mgr Halina noœci Budowlanych (otrzyma³ indeks szko³y wy¿szej) 
Zawada nauczyciel mgr in¿. Danuta Buszek-Wrona  

3. Miros³aw Sajdak laureat konkursu geograficznego - 
etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina Zawada 

4. Ryszard Sajdak finalista konkursu geograficzny - 
etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina Zawada

5. Renata Stach finalistka konkursu geograficznego - 
etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina Zawada

6. Roman Stach finalista konkursu geograficznego - 
etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina Zawada 

7. Damian Stanis³awczyk finalista konkursu geogra-
ficznego - etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina 
Zawada 

8. Aneta Zelek laureatka konkursu biologicznego - etap 
wojewódzki, nauczyciel mgr Monika Su³kowska

9. Kamil Zelek laureat konkursu geograficznego - etap 
wojewódzki, nauczyciel mgr Halina Zawada, 

Ze stuletni¹ tradycj¹ w nowoczesnoœæ

Nowe boisko sportowe w Laskowej

 Rozbudowa oczyszczalni œcieków 
i kanalizacji sanitarnej w gminie Laskowa

Laureaci i finaliœci konkursów
 i olimpiad przedmiotowych z gminy Laskowa 
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3. Monika Marcisz finalistka IV Misyjnej Olimpiady 
PUBLICZNE GIMNAZJUM W UJANOWICACH Znajomoœci Afryki, nauczyciel Ks mgr Wac³aw Barnaœ
Dyrektor mgr Bo¿ena Szpiech 4. Natalia Rozum laureatka Wojewódzkiego Konkursu 

1. Bartosz Rosiek laureat konkursu historycznego - etap Wiedzy Chemicznej (otrzyma³a indeks na Wydzia³ 
wojewódzki, nauczyciel mgr Tadeusz Szabla Chemii Uniwersytetu Jagielloñskiego), nauczyciel 

mgr Barbara Kalita
PUBLICZNE GIMNAZJUM W LASKOWEJ

Dyrektor mgr Maria WoŸniak ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 1 W LIMANOWEJ
1. Katarzyna Bukowiec finalistka konkursu geogra- 1. Pawe³ Skrê¿yna laureat Olimpiady Wiedzy i Umie-

ficznego - etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina jêtnoœci Budowlanych (otrzyma³ indeks szko³y wy¿-
Zawada szej) nauczyciel mgr in¿. Danuta Buszek-Wrona

2. Sylwia Grzegorzek finalistka konkursu geograficz- 2. Micha³ Jajeœnica laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejêt-
nego - etap wojewódzki nauczyciel mgr Halina noœci Budowlanych (otrzyma³ indeks szko³y wy¿szej) 
Zawada nauczyciel mgr in¿. Danuta Buszek-Wrona  

3. Miros³aw Sajdak laureat konkursu geograficznego - 
etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina Zawada 

4. Ryszard Sajdak finalista konkursu geograficzny - 
etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina Zawada

5. Renata Stach finalistka konkursu geograficznego - 
etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina Zawada

6. Roman Stach finalista konkursu geograficznego - 
etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina Zawada 

7. Damian Stanis³awczyk finalista konkursu geogra-
ficznego - etap wojewódzki, nauczyciel mgr Halina 
Zawada 

8. Aneta Zelek laureatka konkursu biologicznego - etap 
wojewódzki, nauczyciel mgr Monika Su³kowska

9. Kamil Zelek laureat konkursu geograficznego - etap 
wojewódzki, nauczyciel mgr Halina Zawada, 

Ze stuletni¹ tradycj¹ w nowoczesnoœæ

Nowe boisko sportowe w Laskowej

 Rozbudowa oczyszczalni œcieków 
i kanalizacji sanitarnej w gminie Laskowa

Laureaci i finaliœci konkursów
 i olimpiad przedmiotowych z gminy Laskowa 
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VIII Powiatowy Przegl¹d Orkiestr  DêtychVIII Powiatowy Przegl¹d Orkiestr  Dêtych

W dniu 11 czerwca 2006 roku w Laskowej odby³ siê VIII 
Powiatowy Przegl¹d Orkiestr  Dêtych.
Komisja w sk³adzie:

1. Zenon Drabiñski - przewodnicz¹cy -  MCK  SOKÓ£ 
w Nowym  S¹czu 

2. Jan  Rosiek - muzyk,  MCK  SOKÓ£  w  Nowym  S¹czu
3. Bogumi³a Ludwiczak  -  Starostwo  Powiatowe  

w  Limanowej
po  wys³uchaniu   9  orkiestr  dêtych  postanowi³a  przyznaæ  

nastêpuj¹ce  miejsca:

W  GRUPIE  II - ORKIESTR  OCHOTNICZYCH  STRA¯Y  PO¯ARNYCH:

Dwa równorzêdne I miejsca: 
- Orkiestrze  Dêtej  OSP  z  Mszany  Dolnej
- Orkiestrze  Dêtej  OSP ,, Tymbarski  ton “  z Tymbarku 

II miejsce:
- Orkiestrze  Dêtej  OSP  ,, Wiolin”  ze  S³opnic

III  miejsce:
- Orkiestrze  Dêtej  OSP z Dobrej

W  GRUPIE  III- ORKIESTR  DZIA£AJ¥CYCH PRZY PARAFIACH:
I miejsce:

- Parafialnej Orkiestrze  Dêtej z  Laskowej
II  miejsce:

- Parafialnej Orkiestrze  Dêtej  z  Jaworznej

III miejsce:
- M³odzie¿owej  Orkiestrze Dêtej - ¿eñskiej dzia³aj¹cej 

przy Parafii  MBB  w Limanowej

W GRUPIE IV - ORKIESTR DZIA£AJ¥CYCH  PRZY STOWARZYSZENIACH:

I miejsce:
- Orkiestrze  Dêtej Kopalni Soli w Bochni

W GRUPIE V – BIG – BANDÓW: 

I  miejsce:
- Orkiestrze Dêtej ,, Echo  Podhala ‘’ z Limanowej.
Na  XXIX  Festiwal  Orkiestr  Dêtych  „ECHO TROMBI-

TY”  w Nowym S¹czu Komisja  postanowi³a  zakwalifikowaæ:

1. Orkiestrê  Dêt¹  ,,Echo  Podhala”  z  Limanowej
2. Orkiestrê  Dêt¹  z  Laskowej
3. Orkiestrê  Dêt¹  z  Jaworznej. 
4. Orkiestrê  Dêt¹  - ¿eñsk¹ z  Limanowej.  
5. Orkiestrê Dêt¹ OSP z Mszany Dolnej
6. Orkiestrê Dêt¹ ,,Tymbarski Ton”
7. Orkiestrê  Dêt¹ z Dobrej
8. Orkiestrê  Dêt¹ z Bochni
9. Orkiestrê Dêt¹  OSP w S³opnicach.

W miesi¹cu maju br. ponownie zosta³y z³o¿one nastêpuj¹ce wnioski 
o dofinansowanie ze œrodków Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich 2004-2006”:

1.Adaptacja i doposa¿enie pomieszczeñ z przeznaczeniem na 
œwietlicê wiejsk¹ w budynku S.P. w Kamionce Ma³ej
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 227 122,90 z³, przy czym wnios-
kowane dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej wynosi 
148 933,00 z³, natomiast œrodki w³asne - 78 189,90 z³

Wnioski o dofinansowanie które zosta³y ponownie z³o¿one w 2006 roku 
(poprzedni nabór zosta³ uniewa¿niony decyzj¹ Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego): 

2. Zagospodarowanie centrum wsi Laskowa 
Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 706 081,29 z³, przy czym wnios-
kowane dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej wynosi 
450 000,00 z³, natomiast œrodki w³asne - 256 081,29 z³

3.Poprawa warunków funkcjonowania obiektu dzia³alnoœci kul-
turalnej
Wniosek ten obejmuje remont i doposa¿enie budynku wielofunk-
cyjnego w Ujanowicach. Ca³kowita wartoœæ przedsiêwziêcia to 
228 607,29 z³ wnioskowane dofinansowanie wynosi182 885,00 z³, 
natomiast œrodki w³asne - 45 722,29 z³.  


