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Kolejne sukcesy Patrycji Florek

W tym roku Patrycja Florek rozpoczęła już „dorosłe ściganie”. 
W Passo Monte Croce we Włoszech zajęła w slalomie drugie 
miejsce, przegrywając tylko o 0,81 setnej sekundy rywalizując 
z zawodniczkami które nie ukończyły 21 lat. Na Litwie Patrycja 
zajęła 7 i 8 miejsce, a w slalomie równoległym 5 miejsce. 
Patrycja trenuje w Klubie Narciarskim Narciarnia pod okiem 
trenera Wojciecha Wysowskiego. 

Samorząd Gminy Laskowa, życzy Patrycji dalszych tak 
wspaniałych sukcesów.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Samorządu Gminy Laskowa, 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Mieszkańcom, Turystom oraz Gościom 

odpoczywającym w malowniczej Gminie Laskowa.

Życzymy Państwu dużo zdrowia, pomyślności, wzajemnego zrozumienia oraz wielu 
szczęśliwych chwil spędzonych w gronie najbliższych. 

Niech ten wyjątkowy czas, przepełniony będzie pokojem i Błogosławieństwem Bożym, 
a nadchodzący Nowy 2020 Rok przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń i zamierzeń.  

Z wyrazami szacunku

Anna Gurgul
Przewodnicząca Rady Gminy Laskowa

Piotr Stach
Wójt Gminy Laskowa
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Inwestycje drogowe

Finansowanie oświaty w latach 2017-2020

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020

W dniu 15 października 2019 r. miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie następujących zadań:

1. Remont drogi gminnej nr 2530119 „Ujanowice - Osiedle Centrum” (odcinek nr 1 - w km 0+000 - 0+534, 
odcinek nr 2 - w km 0+000 - 0+098, odcinek nr 3 - w km 0+000 - 0+208) w m. Ujanowice, Gmina 
Laskowa”

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG Sp. z o. o., ul. M. B. Bolesnej 87, 34-600 
Limanowa.
Całkowity koszt zadania: 682 319,58 zł
Roboty budowlane – 674 219,58 zł
- środki własne – 202 266,58 zł
- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim – 471 953,00 zł
Inspektor nadzoru – 8 100,00 zł (środki własne)

2. Przebudowa drogi gminnej nr 2530055 „Laskowa - Jaworzna - Łęg w miejscowości Laskowa, Gmina 
Laskowa (odcinek nr 1 - sięgacz w km 0+193 na odcinku od km 0+000-0+290, odcinek nr 2 - sięgacz 
w km 0+564 na odcinku od km 0+000-0+360)”

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG Sp. z o. o., ul. M. B. Bolesnej 87, 
34-600 Limanowa.
Całkowity koszt zadania:  – 476 136,50 zł
Roboty budowlane – 470 536,50 zł
- środki własne – 141 161,50 zł
- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim – 329 375,00 zł
Inspektor nadzoru – 5 600,00 zł (środki własne)

Niniejsza tabelka obrazuje koszty utrzymania placówek oświatowych na terenie Gminy Laskowa.
             ROK

WYDATKI
2017 2018 2019 2020

Subwencja oświatowa 8.746.096,00 8.989.652,00 9.413.975,00 9.794.984,00

Wydatki ogółem 12.233.038,78 12.987.638,32 14.513.225,98 14.969.319,00

Dofinansowanie z budżetu Gminy 3.486.942,78 3.998.013,32 3.862.321,94 4.361.157,00

Inne (dochody i dotacje) 1.265.392,55 1.294.654,44 1.236.929,04 813.178,00

Informacja  dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Laskowa w sezonie zimowym 2019/2020

Drogi gminne:
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg LOKALNYCH-GMINNYCH na terenie gminy Laskowa jest: Firma 
Usługowa „TRANS-KOP” Krzysztof Kęska zam. Młynne 125. Numer telefonu: 183376203, 696277731
Kompleksowym zimowym utrzymaniem objętych zostało 19,9 km dróg gminnych.

Drogi powiatowe:
Wykonawcą zimowego utrzymania dróg POWIATOWYCH na terenie gm. Laskowa (to są drogi 
na odcinku: Ujanowice-Młynne, Laskowa-Nagórze, Sechna-Ujanowice) jest: „Firma Handlowo-
Usługowa” Józef Kęska zam. Młynne 125. Numer telefonu:183376203, 692130934, 608216654

Informacje na temat warunków przejezdności dróg powiatowych od godz. 7:30 do godz. 15:30 
udzielane będą pod numerem telefonu: 183337833

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: 183372381, 600982564

W razie niemożliwości uzyskania kontaktu z numerami podanymi powyżej należy dzwonić pod numer: 602 524 645

Drogi wojewódzkie:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Numer telefonu: 124465855, 609703392

Wykonawcą zimowego utrzymania dróg LOKALNYCH-GMINNYCH na terenie gminy Laskowa jest: Firma 
 Krzysztof Kęska zam. Młynne 125. Numer telefonu: 183376203, 696277731

Wykonawcą zimowego utrzymania dróg POWIATOWYCH na terenie gm. Laskowa (to są drogi 
„Firma Handlowo-
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W miesiącach zimowych PSZOK będzie zamknięty

Wykaz Sołtysów z poszczególnych sołectw Gminy Laskowa

e-Recepty od 8 stycznia 2020 r.

Urząd Gminy Laskowa informuje, że w związku z modernizacją oraz zmianą harmonogramu funkcjonowania PSZOK - Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujanowicach przy oczyszczalni ścieków jest nieczynny od miesiąca grudnia 2019 r.
do kwietnia 2020 r. W styczniu wyznaczony zostanie dodatkowy termin w którym PSZOK będzie odbierał od Państwa odpady 
wielkogabarytowe. O terminie będziemy Państwa informować.

• Sołectwo Jaworzna – Małgorzata Bukowiec; 
kontakt: 503-656-999

• Sołectwo Żmiąca – Piotr Bukowiec; kontakt: 18 333-40-68
• Sołectwo Kamionka Mała – Zofia Bukowiec; 

kontakt: 504-647-061
• Sołectwo Kobyłczyna – Maria Liptak; kontakt: 534-040-155

• Sołectwo Krosna – Piotr Kęder; kontakt: 600-406-579
• Sołectwo Strzeszyce – Maria Joniec; kontakt: 881-756-025
• Sołectwo Ujanowice – Kinga Rosiek; kontakt: 668-692-019
• Sołectwo Sechna – Elżbieta Zabrzeńska; kontakt: 887-878-218
• Sołectwo Laskowa – Stanisław Zelek; kontakt: 532-362-995

SPZOZ w Laskowej informuje, iż od 8 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać E-RECEPTY, dlatego też 
zachęcamy pacjentów do założenia internetowego konta pacjenta (IKP) na portalu pacjent.gov.pl
Dostęp do internetowego konta pacjenta (IKP) można uzyskać przez utworzenie profilu zaufanego (bezpłatnie), 
który można założyć na portalu pz.gov.pl, a później potwierdzić np. w ZUS, Urzędzie Skarbowym, Starostwie 
Powiatowym lub przez niektóre banki.
Pacjenci którzy nie będą posiadać internetowego konta pacjenta otrzymają wydruk komputerowy e-recepty.
Zachęcamy do zakładania INTERNETOWYCH KONT PACJENTA, gdyż za ich pośrednictwem można uzyskać 
informacje o całym procesie leczenia.

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 r.

Stawki miesięczne
opłata podstawowa na 

2020 r.

Stawki miesięczne na 
2020 r.

z kompostownikiem 
(jeżeli właściciel 

nieruchomości złoży 
nową deklarację 

o posiadaniu 
kompostownika)

Stawki miesięczne 
podwyższone jeżeli 

właściciel nie wypełnia 
obowiązku selektywnego 

zbierania

Gospodarstwo 
jednoosobowe

18 zł 16 zł 36 zł

Gospodarstwo dwuosobowe 36 zł 32 zł 72 zł

Gospodarstwo domowe, 
w którym zamieszkują 

3 osoby i więcej
72 zł 66 zł 144 zł 

za I kwartał  2020 r. – do dnia 29 lutego 2020 r.                               
za II kwartał  2020 r. – do dnia 31 maja 2020 r.                                                
za III kwartał  2020 r.  – do dnia 31 sierpnia 2020 r.                                                                                                                 
za IV kwartał  2020 r. – do dnia 30 listopada 2020 r.

169,00 zł rocznie za odpady komunalne segregowane stawka podstawowa - domki letniskowe 
338,00 zł rocznie za odpady komunalne stawka podwyższona – domki letniskowe 

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady 
komunalne. Jeżeli firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje 
się z obowiązku segregacji odpadów komunalnych Wójt Gminy wydaje decyzję o naliczeniu stawki opłaty podwyższonej za 
miesiąc, w którym nastąpiła niewłaściwa segregacja. Prosimy o przestrzeganie zasad segregacji odpadów komunalnych.
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Kolejną zmianą w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa jest możliwość złożenia nowej deklaracji, jeżeli 
bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone są w przydomowym kompostowniku na terenie własnej nieruchomości. Za 
kompostowanie bioodpadów można uzyskać zwolnienie z części opłaty pod warunkiem złożenia do 10 lutego 2020 r. odpowiedniej 
deklaracji. Deklarację można pobrać ze strony internetowej Gminy Laskowa oraz z Urzędu Gminy Laskowa, pok. 25. od stycznia 2020 r. 

Opłaty za wodę i ścieki

Cena wody – odbiorcy z wodociągu wiejskiego 
Ujanowice - Kobyłczyna

3,80 zł  netto za 1 m3                          
4,10 zł  brutto za 1 m3

Zrzut ścieków: 
7,00 zł netto za 1 m3

7,56 zł brutto 1 m3

 
Opłata za ścieki 4,73 zł netto za 1 m3               

5,11 zł  brutto za 1 m3                                 

Dostawcy ścieków z budynków przy których 
zamontowane zostały przydomowe pompownie 
ścieków:

4,43 zł  netto za 1 m3

4,78 zł  brutto za 1 m3

Gmina Laskowa realizuje projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa 
gazowe i biomasę” oraz „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – 
SPR

W ramach projektu przewidziano do wymiany 160 pieców węglowych na paliwa gazowe oraz biomasę. W 2018 r. wymieniono 74 kotły, 
w 2019 r. 56 kotłów. Do tej pory 130 mieszkańców otrzymało zwrot dofinansowania.
W ramach projektu przewidziano do wymiany 82 piece węglowe na ekologiczne kotły na paliwo stałe. W 2018 r. wymieniono 29 
kotły, w 2019 r. 17 kotłów. Do tej pory 46 mieszkańców otrzymało zwrot dofinansowania. Istnieje możliwość składania wniosków 
o uzyskanie dofinansowania na wymianę kotłów na paliwa stałe np. ekogroszek, pelet. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji zapraszamy do Urzędu Gminy Laskowa, pok. 25 w godzinach pracy Urzędu.
Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać także z dofinansowania m.in. na wymianę pieca na kocioł gazowy lub na kocioł 
spełniający wymogi ekoprojektu na paliwo stałe lub biomasę, pompy ciepła oraz termomodernizację budynków. Dofinansowanie 
można uzyskać  z rządowego programu „Czyste Powietrze” WFOŚiGW. Dla mieszkańców Gminy Laskowa osoby fizyczne składają 
wnioski do  WFOŚiGW w Krakowie. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu „Czyste Powietrze”, Gminy Laskowa 
bądź w Urzędzie Gminy Laskowa, pok. 25.

Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa

Nowy sprzęt dla OSP w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2019

Jednostki OSP Strzeszyce i OSP Ujanowice 
otrzymały sprzęt i wyposażenie w ramach 
programu „Bezpieczna Małopolska 2019”. 
Uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia, 
który został zakupiony przy współfinansowaniu 
ze środków z budżetu Województwa 
Małopolskiego i Gminy Laskowa miało miejsce 
29 października br. Na zakup sprzętu dla 
OSP Sejmik Województwa Małopolskiego 
udzielił Gminie Laskowa pomocy finansowej 
w wysokości 6.960,00 zł, resztę kwoty 
w wysokości 7.640,00 zł pokryła Gmina 
Laskowa. Sprzęt został przekazany na ręce 
Prezesów i funkcyjnych jednostek OSP. Projekt 
współfinansowany ze środków pochodzących 
z budżetu Województwa Małopolskiego.
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Apel do posiadaczy psów

Monografia Parafii Laskowa

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, Urząd Gminy Laskowa apeluje do posiadaczy psów o sprawowanie nad nimi 
właściwego nadzoru. Niestety  są przypadki gdzie psy są wypuszczane poza ogrodzenia, kojce itp. budząc często strach u ludzi, 
a zwłaszcza u dzieci.

Apelujemy do właścicieli psów o rozwagę. Posiadacz psa lub innego zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania nad nim 
odpowiedniego nadzoru. Artykuł 77 kodeksu wykroczeń wskazuje, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Niezachowanie środków ostrożności 
przy posiadaniu psa odnosi się nie tylko do niewyposażenia psa w odpowiedni sprzęt (smycz i ewentualny kaganiec). Bardzo ważnym 
obowiązkiem właściciela psa jest bowiem również takie dopilnowanie zwierzęcia, aby było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia (czyli 
np. nie biegało bezpańsko po ulicach, nie wychodziło poza posesję, nie kłusowało itp.). 

Jeżeli nasz pies spowoduje szkodę osobową (np. pogryzienie) bądź majątkową (np. uszkodzi 
samochód, lub zwierzę należące do innej osoby) będzie na nas ciążył obowiązek jej naprawienia. 

Pamiętajmy o tym i bądźmy odpowiedzialni!

W przypadku wystąpienia szkody na osobie, możliwe jest także pociągnięcie właściciela zwierzęcia do odpowiedzialności karnej – 
regulują to przepisy Kodeksu Karnego (art. 156, art. 157). Wymiar kary będzie wtedy zależny od zaistniałego uszczerbku na zdrowiu 
osoby poszkodowanej. Należy zaznaczyć, że odpowiedzialność właściciela psa istnieje niezależnie od tego, czy zwierzę było pod 
nadzorem faktycznym człowieka, czy też zbłąkało się lub uciekło (właściciel ma bowiem obowiązek tak dbać o psa, by do takich 
ucieczek i błąkania się nie dochodziło). Bądźmy rozważni i dbajmy o bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci. 

Szanowni Państwo

Ksiądz Prałat Andrzej Wanat, Pan Krzysztof Jędrzejek oraz dr Marek 
Smoła, podjęli się opisania dziejów Parafii Laskowa. Opracowanie to 
będzie doskonałym uczczeniem Jubileuszu 100-lecia Parafii, który będzie 
miał miejsce 2025 roku. Niestety zachowane zbiory archiwalne nie są 
wystarczające, aby na ich podstawie wydać monografię Parafii Laskowa. 
W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc 
w zgromadzeniu niezbędnych informacji, niechaj to opracowanie będzie 
wspólnym dziełem wszystkich mieszkańców i rodaków z Laskowej.

Informacje które są pilnie poszukiwane to m.in.:
- skany zdjęć (jeżeli nie macie Państwo możliwości wykonania skanu, 

zapraszam do Sekretariatu Urzędu Gminy Laskowa) z uroczystości 
kościelnych np. Komunii Świętych, Chrztu Świętego, Bierzmowania, 
prymicji, pogrzebów, ślubów, peregrynacji obrazów świętych, relikwii, 
spotkań młodzieży i wiernych itp. Jeżeli pamiętacie Państwo datę 
uroczystości proszę ją wpisać.

- skany zdjęć otoczenia i wnętrza kościoła, skany zdjęć z budowy i remontu kościoła, cmentarza, plebanii, wikarówki, parkingu itp.
- anegdoty, ciekawostki, historie kapliczek i krzyży przydrożnych, legendy dotyczące Laskowej przekazywane przez ludzi starszych
- informacje o osobach związanych z kościołem laskowskim np. nazwiska osób pracujących w kościele, dbających o cmentarze, 

plebanię, kościół i jego otoczenie itp.

Szanowni Państwo jeszcze raz gorąco Państwa zachęcam do włączenia się w przygotowanie Monografii Parafii Laskowa. Nie 
pozwólmy, aby historia tego miejsca odeszła w zapomnienie.

Informacje i zdjęcia można przesyłać drogą e-mail na adres: gmina@laskowa.pl dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Laskowa, 
osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy to Monika Bugajska nr tel. 18 33 00 210. 

Z poważaniem

Piotr Stach
Wójt Gminy Laskowa
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Imprezy Kulturalne w 2019 roku

 XXV Przegląd Grup Kolędniczych

Powitanie Lata w Ujanowicach

XI Festiwal Śliwki Miodu i Sera

Spotkanie Noworoczne

XI Galicyjski Konkurs 
Powożenia Zaprzęgami Konnymi 

w Ujanowicach

Gminne Uroczystości Dożynkowe

XIX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 
w Laskowej

Telewizja TVP w Gminie Laskowa

Narodowe Święto Niepodległości 
- Jastrząbka 2019
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Imprezy Kulturalne w 2019 roku

XIX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 
w Laskowej

Telewizja TVP w Gminie Laskowa

Narodowe Święto Niepodległości 
- Jastrząbka 2019

Odkrywamy tajemnice 
Dworu Michałowskich w Laskowej

Kamionna zdobyta!

Jubileusz 35 - lecia 
Parafialnej Orkiestry Dętej w Jaworznej

Wiosenne kwiaty dla mamy i taty

 XI Festiwal Śliwki Miodu i Sera

XXII Konkurs
 „Wczoraj i dziś Gminy Laskowa”
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Tegoroczne Obchody Święta Niepodległości objął Patronatem Narodowym, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda.

W dniach 08-09 listopada 2019 roku, odbył się XXII Młodzieżowy Rajd Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej „Jak Oni w 1914 roku”, 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie, 
pod patronatem Wójtów obu sąsiednich gmin i przy współpracy Parafii, Radnych i Rady Sołeckiej oraz KGW i Druhów OSP z Kamionki 
Małej. 
Do rajdu zgłosiło się 18 drużyn, łącznie ok. 200 osób, z terenu powiatów limanowskiego i bocheńskiego. Komisja Konkursowa 
przyznała następujące miejsca:

I Miejsce: II Miejsce: III Miejsce:

• „Kamieńskie Orły”, SP. Kamionka Mała,
• „Błękitna Armia”, SP. Kamionka Mała,
• „Sokoły” SP. Krosna,
• „Młodzi Patrioci z Sechnej”, SP. Sechna,
• „Paramilitarni”, PSP w Żegocinie,
• „Wenryhora z Rajbrotu”, PSP w Rajbrocie.

• „Żmiąckie Aniołki”, SP Żmiąca,
• „Warczące Łososie”, ZSP Laskowa,
• „Sokoły z Jaworznej” SP Jaworzna,
• „Ujanowice”, ZSP Ujanowice,
• „Wiślanie”, PSP w Świniarach,
• „Deszczówki”, ZSP Wietrzychowice.

• „Szara Piechota”, ZSP Laskowa,
• „Łąkieckie Orły”, PSP Łąkta Dolna
• „Pierwsza Brygada”, PSP w Rozdzielu,
• „Biały Orzeł”, ZSP Wietrzychowice,
• „Miłki”, ZSP Wietrzychowice.

Za udział: „Ośmiu Wspaniałych”, PSP w Rozdzielu.

W dniu 09.XI.2019 r. na Cmentarzu Wojennym w Kamionce Małej – na „Jastrząbce”, odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji 
Ojczyzny. Nabożeństwo, uświetniła Orkiestra Dęta z Laskowej. W uroczystości brała udział grupa rekonstrukcyjna – Stowarzyszenie 
„Kasztanka” z Laskowej, z dowódcą Pawłem Michurą na czele. Na zakończenie imprezy, Druhowie OSP i Panie z KGW z Kamionki 
Małej częstowały grochówką wojskową oraz wiejskim bigosem rajdowym. 

Narodowe Święto Niepodległości - Jastrząbka 2019
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W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, prezentujemy Państwu kilka przepisów potraw prezentowanych podczas 
konkursu kulinarnego organizowanego w ramach Festiwalu Śliwki Miodu i Sera.

„Łobiod na bogato” czyli zrazy wołowe w sosie śliwkowym z pieczonymi warzywami 
polane sosem miodowo-musztardowym (porcja na 4 osoby)

Mięso

1/2 kg wołowiny
5 dag grzybów suszonych
1 cebula
1 ogórek kiszony
10 dag boczku
2 łyżki musztardy 
sól, pieprz

Mięso rozbić na zrazy, posmarować musztardą, 
posypać pieprzem i solą, położyć plaster ogórka, 
boczku, cebuli, papryki. Zrazy zwinąć ciasno 
i spiąć wykałaczką. Dusić na patelni z grzybami 
do miękkości. Pod koniec dodać tymianek, ziele 
angielskie, liść laurowy.

Warzywa z sosem miodowo-musztardowym

Piekarnik rozgrzać do 210°C
4 ziemniaki
1 marchew
1 pietruszka
kawałek selera

Warzywa umyć i obrać ze skórki. Pokroić na kawałki  
o dł. 3-4 cm i grubości 1cm, 1/3 pora pokroić 
w plasterki, 1/3 szklanki groszku rozmrozić 
w ciepłej wodzie.

Winegret do pieczonych warzyw

1 łyżeczka startego imbiru
2 ząbki czosnku
1/3 papryczki chili, posiekanej
3 łyżki oliwy
1 łyżeczka soku z cytryny
1 łyżka miodu
1/2 łyżeczki oregano

W misce połączyć składniki winegret i wymieszać z warzywami (oprócz groszku). Wyłożyć na 
blaszkę tak by warzywa były luźno położone i posypać jeszcze solą i pieprzem. Wstawić do 
piekarnika i piec przez około 25 min. Po 10 minutach warzywa przemieszać. Po 20 min. dodać 
groszek, wszystko zamieszać i piec jeszcze  5 min. Sprawdzić czy ziemniak jest miękki. Po 
upieczeniu posypać obficie natką pietruszki. Podawać z sosem miodowo- musztardowym.

Sos musztardowo-miodowy

2 łyżki majonezu
2 łyżeczki musztardy
1 łyżka miodu
sól

wszystkie składniki wymieszać

Sos śliwkowy do zrazów

350g śliwek wędzonych
1/3 cebuli
60 g cukru brązowego
90 ml wody lub wytrawnego wina 
czerwonego
2 łyżki octu
1 płaska łyżeczka „5 smaków”

Śliwki wypestkować. Cebulę obrać i drobno posiekać. Śliwki włożyć do garnka, wlać wodę lub 
wino, dodać cebulę, przykryć i gotować 10 min. Dodać cukier, ocet, przyprawy i gotować jeszcze 
5 min. Zblendować lub przetrzeć przez sito i podawać do zrazów.

Przepis przygotowali Państwo Barbara i Krzysztof Jędrzejek 
Skansen na Jędrzejkówce 

XI Festiwal Śliwki Miodu i Sera 2019 rok

Smaki Festiwalu Śliwki Miodu i Sera
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Spóła

0,5 kg kaszy wiejskiej
0,5 kg śliw suszonych
40 dag grzybów suszonych
30 dag grochu – drobnej fasoli

Wszystkie składniki moczyć w wodzie pojedynczo przez całą noc. Kaszę wstawić do dużego garnka 
i gotować do miękkości. Grzyby i śliwki obgotować, odcedzić a groch gotować w osobnym naczyniu 
do miękkości. Gdy kasza będzie miękka wrzucić do niej resztę składników i jeszcze chwilę gotować 
a następnie doprawić do smaku solą i pieprzem.  Można jeszcze stopić trochę słoniny z cebulą  
i okrasić potrawę. 

Przepis przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Kamionki Małej
I Festiwal Śliwki Miodu i Sera 2008 rok

Babka Serowa

30 dag twarogu zmielonego
8 łyżek rumu
10 dag rodzynek
2 i 3/4 szklanki mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 kostka masła 
starta skórka z 1 cytryny
1/2 szklaki soku z cytryny
2 jajka
1/2 szklanki śmietany
szczypta soli
1 szklanka cukru

Rodzynki namoczyć w połowie rumu, masło utrzeć do białości 
z cukrem. Mieszać i kolejno dodawać składniki: jajka, ser 
i resztę składników. Ciasto piec 50-60 minut w temperaturze 
180-200°C.

Przepis przygotowała Pani Zofia Wojakiewicz
VIII Festiwal Śliwki Miodu Sera 2016 rok 

      Rogaliki serowe z suską sechlońską marynowaną w miodzie

ser biały mielony, mąka 
i margaryna  
w równych ilościach
suska sechlońska
miód

Z sera, margaryny i mąki zagnieść ciasto, owinąć w folię 
spożywczą i odłożyć do lodówki na ok. 30 minut. W między 
czasie w garnku przygotować śliwki wędzone i miód (ilości 
śliwki i miodu w zależności ile jest pozostałych składników) 
zagotować i odstawić do wystygnięcia. Ciasto rozwałkować, 
wyciąć trójkąty i układać na nich śliwki po czym zawijać  
w rogaliki. Piec 15 minut lub do momentu zezłocenia się 
w 180°C.

Przepis przygotowała Pani Danuta Ligas Atelier 
Lawenda Pracownia Florystyczna

XI Festiwal Śliwki Miodu i Sera 2019 rok 

Życzymy Smacznego!!!

W dniu 13.11.2019 r. w Krakowie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Łukasz 
Smółka, dokonał uroczystego wręczenia listów intencyjnych na realizację projektu pn.: 
„Przedszkola równych szans w Gminie Laskowa” ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Gmina Laskowa będzie realizowała 
projekt w przedszkolach wchodzących w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych 
w Laskowej i w Ujanowicach. Wartość projektu wynosi 731.920,13 zł a dofinansowanie 
622.132.11 zł. Listy odebrał Wójt Gminy Laskowa Pan Piotr Stach wraz z Panią Bożeną 
Orzeł Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej oraz Panią Wiesławą 
Szarek Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ujanowicach.

Przedszkola równych szans w Gminie Laskowa

EDUKACJA
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Zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera na stronie: powietrze.malopolska.pl/komunikaty

         powietrze.malopolska.pl                 facebook.com/EkoMałopolska      
         powietrze@umwm.pl                       Zadzwoń: 12 63 03 100

Chcesz wiedzieć więcej?
f

Jak zanieczyszczenie 
powietrza wpływa 
na zdrowie? 

KRAKOWSKI
ALARM
SMOGOWY

Układ oddechowy – 
górne drogi oddechowe 

– problemy z oddychaniem, 
kaszel, katar, podrażnienie 

oczu, nosa i gardła

Układ oddechowy – 
dolne drogi oddechowe 

– astma, przewlekła 
obturacyjna choroba płuc, 

rak płuca, częste infekcje 
dróg oddechowych

Dzieci – 
zaburzony rozwój, 

niższy iloraz inteligencji, 
częstsze infekcje – 
zaburzenia układu 

odpornościowego, astma

Układ nerwowy – choroba 
Alzheimera, udar mózgu, 
problemy z pamięcią 
i koncentracją, niepokój, 
depresja  

Układ krwionośny  – 
zawał serca, choroba 
niedokrwienna serca, 
zaburzenia rytmu serca, 
niewydolność, 
nadciśnienie tętnicze

Układ rozrodczy  – zaburzenia 
gospodarki hormonalnej, 
bezpłodność, obumarcie 
płodu, przedwczesny poród, 
wzmocnienie cech żeńskich 
u chłopców, zmniejszenie 
odsetka urodzeń 
dzieci płci męskiej

Spalając złej jakości węgiel i mokre drewno niszczysz 
zdrowie swoje i swoich bliskich! Zmień to! W Małopolsce
z powodu zanieczyszczenia powietrza  co roku 
przedwcześnie umiera około cztery tysiące osób.

Zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera na stronie: powietrze.malopolska.pl/komunikaty

         powietrze.malopolska.pl                 facebook.com/EkoMałopolska      
         powietrze@umwm.pl                       Zadzwoń: 12 63 03 100

Chcesz wiedzieć więcej?
f

KRAKOWSKI
ALARM
SMOGOWY

Kary za 
nieprzestrzeganie 
przepisów 
antysmogowych

Palisz słabej jakości węglem 
lub mokrym drewnem? 

To niezgodne z prawem! Możesz zapłacić 
mandat do 500 zł. Gdy sytuacja będzie się 
powtarzać sprawa może zostać skierowana do 
sądu – kara może wynieść nawet 5 000 zł!

Podczas kontroli możesz być poproszony 
o okazanie:

• potwierdzenia, że kocioł spełnia wymagania 
ekoprojektu jeśli został zainstalowany po 
1 lipca 2017 roku (potwierdzenie badań 
emisji powinno być dołączone do instrukcji 
użytkowania kotła) 

• potwierdzenia parametrów uziarnienia węgla 
(świadectwo jakości)

Uwaga! Odmowa lub utrudnianie czynności 
kontrolnych jest zagrożone karą pozbawienia 
wolności do 3 lat.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce 
obowiązuje zakaz stosowania mułów i  flo-
tokoncentratów.   Jest to odpad węglowy 
o bardzo drobnej frakcji (do 3mm) zawierają-
cy duże ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych 
zanieczyszczeń, które podczas spalania emi-
towane są do atmosfery. 

Zakazane jest również stosowanie miału węglo-
wego (dopuszczony jest jedynie “ekomiał”).

Gdy kupujesz węgiel sprzedawca ma obowiązek 
przekazać Ci świadectwo jakości, na którym 
znajdziesz podstawowe informacje o jakości 
opału (kaloryczność, zawartość wilgoci, siarki, 
popiołu). Koniecznie zachowaj świadectwo na 
wypadek kontroli. Kupuj węgiel o małej zawar-
tości popiołu i wilgoci, a wysokiej kaloryczności 
– takiego węgla spalisz znacznie mniej, niż węgla 
słabej jakości.

Jeśli sprzedawca nie przekazał Ci świadec-
twa jakości węgla lub masz podejrzenia co do 
jego wiarygodności, zgłoś sprawę do Inspekcji 
Handlowej lub przy pomocy formularza Eko-
Interwencji www.powietrze.malopolska.pl/
ekointerwencja/.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce  obo-
wiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wil-
gotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno 
przed spaleniem powinno być sezonowane mini-
mum dwa lata. Suche drewno charakteryzuje się 
znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją 
zanieczyszczeń niż drewno surowe.

Nie ryzykuj! Uniknij kary! 
Stosuj przepisy uchwały antysmogowej!
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W dniu 3 grudnia br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej odbył 
się XXII Konkurs wiedzy o Gminie Laskowa - 
„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 przedstawili 
przygotowane wcześniej prezentacje dot. 
wybranej postaci historycznej z terenu Gminy 
Laskowa. Natomiast w drugim etapie konkursu 
był zestaw pytań.

I miejsce
Joan Kocoń i Szymon Filipek – Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej
II miejsce 
Angelika Filipek i Małgorzata Bukowiec – Szkoła Podstawowa w Jaworznej
II miejsce
Natalia Gawron i Klaudia Salabura – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach
III miejsce
Natalia Jonik i Natalia Ptaszek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej
IV miejsce
Gabriela Chełmecka i Agata Rosiek – Szkoła Podstawowa w Żmiącej
IV miejsce
Jakub Woźniak i Adrian Filipek – Szkoła Podstawowa w Sechnej
IV miejsce
Martyna Matras i Julia Kuzon – Szkoła Podstawowa w Krosnej

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i gry edukacyjne, 
natomiast opiekunowie otrzymali albumy książkowe z przeznaczeniem dla szkoły za udział 
w konkursie. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pięknych prezentacji oraz bogatej wiedzy 
o „Naszej Małej Ojczyźnie”, i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję konkursu w przyszłym 
roku.

Prezentowane prace można oglądać w Publicznej Bibliotece w Laskowej.

Wczoraj i dziś Gminy Laskowa


