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Urz¹d Gminy
w Laskowej

34-602 Laskowa 643
www.laskowa.iap.pl
laskowa@gminy.pl

Godziny
pracy Urzêdu:
poniedzia³ek:
8.00 - 16.00

wtorek - pi¹tek:
7.30 - 15.30

Wójt Gminy
tel. 018 333 30 22

Sekretariat
tel. 018 333 30 76

Sekretarz Gminy
tel/fax 018 333 30 76 wew. 37

Skarbnik - ksiêgowoœæ
tel. 018 333 30 76 wew. 44

Urz¹d Stanu Cywilnego
tel. 018 333 30 76 wew. 36

Ewidencja Ludnoœci
tel. 018 333 30 73

lub 018 333 30 76 wew. 33

Gminny Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej
tel. 018 333 30 25

lub 018 333 30 76 wew. 34

Gminny Oœrodek Kultury
Sportu i Turystyki:

34-602 Laskowa
tel. 018 333 30 05

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, 
sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia 
zdrowia, szczêœcia, pomyœlnoœci.
Niech radoœæ Dnia Zmartwychwstania Pañskiego, 
towarzyszy nam w dniu codziennym,
nape³ni nasze serca spokojem  
i pozwoli z ufnoœci¹ spojrzeæ w przysz³oœæ. 

Z wyrazami szacunku

Stanis³awa Niebylska 
Wójt Gminy Laskowa
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Minê³y ju¿ 3 miesi¹ce od momentu objêcia 
przeze mnie funkcji Wójta. W tym okresie 
skupiliœmy siê g³ównie na sprawach organiza-
cyjnych, dotycz¹cych ukonstytuowania siê Rady 
oraz Komisji, analizy i zatwierdzania bud¿etu na 
2007 rok oraz realizacji bud¿etu za 2006 rok. 
Wspólnie z Radnymi i So³tysami dokonaliœmy 
inwentaryzacji Gminy pod k¹tem potrzeb 
inwestycyjnych. Pozwala to Radnym spojrzeæ 
obiektywnie na ca³oœæ Gminy, bez podzia³ów 
i uprzedzeñ. Obecnie Radni i So³tysi oraz Rady 
So³eckie przygotowuj¹ wykaz inwestycji w ko-
lejnoœci potrzeb. Takie podejœcie i wspólne 
decydowanie nie bêdzie budziæ uprzedzeñ i po-
dejrzeñ. Przeprowadzone zosta³y wybory So³ty-
sów i Rad So³eckich we wszystkich miejscowoœ-
ciach. Obok  tych spraw podejmowane by³y te¿ 
inne dzia³ania dziêki którym pozyskaliœmy œrodki 
na „Adaptacje œwietlicy wiejskiej w Kamionce 
Ma³ej”. Obecnie opracowujemy wnioski na boi-
sko sportowe przy Szkole Podstawowej w Lasko-
wej, na adaptacjê i przystosowanie budynku 
wielofunkcyjnego w Ujanowicach do potrzeb 
osób niepe³nosprawnych. Zleciliœmy opracowa-
nie Studium Wykonalnoœci pod projekt rozbu-
dowy oczyszczalni œcieków i kanalizacji. Inwen-
taryzujemy Gminê pod k¹tem zasobnoœci wody 
pitnej, chcemy te¿ rozwi¹zaæ problem zaopatrze-
nia w wodê mieszkañców Koby³czyny i Ujano-
wic. Og³osiliœmy konkurs na zagospodarowanie 
terenu po by³ych stawach i po  „Almaturze”. 
Staramy sie pozyskaæ œrodki z rezerwy oœwia-
towej w Ministerstwie Oœwiaty na rozbudowê 
Szko³y Podstawowej w Laskowej. Wiem, ¿e 
istniej¹ potrzeby budowy dróg, proszê jednak 
o zrozumienie i cierpliwoœæ, poniewa¿ nabór 
wniosków na pomoc z UE mo¿e byæ uru-
chomiony dopiero jesieni¹ a realizacja w 2008 
roku. 

Bud¿et bardzo skromny staraliœmy siê 
podzieliæ sprawiedliwie, traktuj¹c Gminê jako 
jedno, zgodnie ze s³owami Jezusa, który mówi 
„Bêdziecie Jedno jak ja jestem Jedno z Ojcem”, 
„W jednoœci si³a”. Zbli¿aj¹ sie Œwiêta Wielka-
nocne, niech te Œwiêta nas nie dziel¹ ale ³¹cz¹. 

Niech Zmartwychwsta³y Chrystus stanie siê 
Królem ca³ej wspólnoty. Niech nam b³ogos³awi 
na ka¿dy dzieñ.

Funkcjonuje od dawna taki 

stereotyp dziel¹cy nasz¹ gminê, 

góra – Laskowa i dó³ – reszta 

wiosek nale¿¹cych do gminy. 

Bardzo chcia³bym, aby ta kadencja dowiod³a, ¿e wcale tak nie musi 

byæ, wrêcz nie mo¿e tak byæ. Liczê na to, ¿e my radni bêdziemy 

dostrzegaæ potrzeby mieszkañców Laskowej jak i pozosta³ych 

miejscowoœci i nie bêdzie wœród nas podzia³u.

Ja ze swej strony do³o¿ê wszelkich starañ, aby wspólnie z Pani¹ Wójt 

uda³o nam siê zdobyæ jak najwiêcej œrodków, zw³aszcza unijnych, na 

usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych, osuwiskowych, ale równie¿ 

innych pozabud¿etowych. 

Bardzo liczê, ¿e pomog¹ nam w tym parlamentarzyœci, radni 

wojewódzcy, powiatowi oraz Pan Stanis³aw Pajor – Dyrektor Biura 

Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi.

Piotr Stach

Pochodzê z Siekierczyny - Gmina 

Limanowa a mieszkam w Jod³ow-

niku – z ¿on¹ Lidi¹ i dwoma sy-

nami – Micha³em ( 16 lat ) i Szy-

monem ( 8 lat ).

Jestem absolwentem WSP w Krakowie – wydzia³ humanistyczny – 

kierunek historia – a swoje ¿ycie zawodowe rozpoczyna³em jako 

nauczyciel w szkole podstawowej w Mstowie.

Nastêpne etapy pracy to :

- ZS Nr 1 w Limanowej - nauczyciel

- Urz¹d Rejonowy w Limanowej- z-ca Kierownika 

- Starostwo Powiatowe w Limanowej – Sekretarz Powiatu

- Powiatowy Urz¹d Pracy w Limanowej – z-ca Kierownika

- W³asna dzia³alnoœæ gospodarcza – mened¿er w firmie

   consultingowej

Obecnie – od 4 stycznia 2007 roku – Sekretarz Gminy Laskowa.

Hobby/zainteresowania:

Historia Polski – XVI-XIX wiek, wêdkarstwo i narciarstwo.

Ponadto interesujê siê technikami zarz¹dzania personelem i inwes-

tycji komunalnych.

Ho³dujê zasadzie – nie dzia³aæ wbrew sobie, broniæ w³asnych pogl¹-

dów i wartoœci którymi kierujê siê zawsze w swoim ¿yciu pry-

watnym i zawodowym.

Drodzy mieszkañcy 
Gminy Laskowa 

BIULETYN GMINY LASKOWA BIULETYN GMINY LASKOWA

Piotr Stach 
Przewodnicz¹cy 
Rady Gminy 
Laskowa

Wac³aw Zoñ
Sekretarz
Gminy Laskowa

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Laskowa 

pe³ni dy¿ur w ka¿dy pi¹tek tygodnia w godzinach 8.00 – 10.00 

w Urzêdzie Gminy pok. nr. 9a, tel. kom. 505 03 32 94

Gmina Laskowa 
- ostoj¹ nietoperzy Beskidu Wyspowego

Jaworzna: Krosna: Strzeszyce:

Laskowa: Ujanowice:Kamionka Ma³a:

Sechna: ¯mi¹ca:

Koby³czyna:

Tadeusz Olchawa Jolanta Grzegorzek Stanis³aw Orze³

Rada So³ecka: Rada So³ecka: Rada So³ecka:

Józef Go³¹b, Jan Uryga, Józef Ho³yst, Lucjan Jonik, Maria Joniec, Tadeusz Klimek, 

Kazimierz Pasionek, Stanis³aw Szkar³at Piotr Kêder, Stanisa³w P³awecki Piotr Uryga, Andrzej Dudek

Stanis³aw Zelek Józef KmiecikZofia Bukowiec
Rada So³ecka: Rada So³ecka:Rada So³ecka:
Stanis³aw Domiter, Micha³ Guzik, Józef Salabura, Grzegorz Nowak, Józef Augustyn, Zofia Filipek, 
Piotr Matras, Stanis³aw Olchawa, Józef Król, Micha³ Go³¹b, W³adys³aw Filipiak, Dariusz Krawczyk, 
Stanis³aw Rosiek, Mieczys³aw Zelek Eugeniusz Krzy¿ak, Ryszard GarbaczBogumi³a S³awêta, Jerzy Stach, 

Józef Pajor, Stanis³aw Pasionek 

Czes³aw Zelek Józef Rosiek

Rada So³ecka: Rada So³ecka:Zofia Bukowiec
Stanis³aw Pajor, Józef Jonik, Kazimierz Orze³, Maria Opiela, Rada So³ecka:
Piotr Waligóra, Tadeusz Waligóra, Maria Krzy¿ak, Anastazja P³aweckaAneta Pacholik, Piotr Zelek, 
W³adys³aw Gwi¿d¿Grzegorz Grzegorzek

Wykaz So³tysów i Rad So³eckich:

Stanis³awa Niebylska 
Wójt Gminy Laskowa

Wac³aw Zoñ

Program Natura 2000 – Ostoja Nietoperzy Beskidu 

Wyspowego budzi wiele w¹tpliwoœci, konsekwencj¹ jego 

wprowadzenia jest objêcie ochron¹ 95% powierzchni 

powiatu limanowskiego. 

Ca³y obszar gminy Laskowa objêty zosta³ programem 

Natura 2000  z wyznaczeniem trzech punktów siedlisk koloni 

rozrodczych nietoperzy, którymi s¹: koœció³ w ¯mi¹cej, koœció³ 

w Kamionce Ma³ej i koœció³ w Ujanowicach.

W  dniu 7 lutego 2007 r. odby³a siê sesja Rady Gminy Laskowa, na 

której podjêto uchwa³ê w sprawie wydania negatywnej opinii dot. przedmiotowego obszaru. 

Uzasadnieniem dla wydania negatywnej opinii jest fakt, ¿e teren naszej Gminy objêty jest ju¿ ró¿nymi formami ochrony przyrody 

i wynikaj¹cymi z tego tytu³u ograniczeniami w zagospodarowaniu terenu. Gmina znajduje siê ju¿ w Po³udniowoma³opolskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu oraz w ca³oœci w projektowanym £ososiñsko – ¯egociñskim Parku 

Krajobrazowym. Wyznaczenie kolejnych obszarów chronionych wp³ynie negatywnie na wzrost 

gospodarczy Gminy Laskowa. Wprowadzenie obszaru Natura 2000 bêdzie kolidowaæ 

z obowi¹zuj¹cym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Laskowa, spowoduje 

ograniczenia w istniej¹cym i planowanym procesie inwestycyjnym. 

Gmina Laskowa jest gmin¹ typowo rolnicz¹, gdzie ponad 400 ha stanowi¹ sady g³ównie 

w miejscowoœciach: Koby³czyna, Sechna, ̄ mi¹ca, Krosna, Kamionka Ma³a. Produkcja w tych sadach 

uzale¿niona jest od przeprowadzanych zabiegów agrotechnicznych z zastosowaniem œrodków 

ochrony roœlin. Utworzenie obszaru Natura 2000 zdecydowanie ograniczy stosowanie zabiegów, 

co uniemo¿liwi produkcjê roln¹. W gminie Laskowa mamy znaczn¹ czêœæ rolników utrzymuj¹cych 

siê z produkcji rolniczej, jest to ich jedyne Ÿród³o utrzymania i wi¹¿¹ z tym swoj¹ przysz³oœæ. 

Wprowadzenie dodatkowych ograniczeñ   spowoduje nieop³acalnoœæ produkcji co prze³o¿y siê na 

wzrost migracji, wyludnienie gór,  a przede wszystkim  wzrost i tak ju¿ du¿ego bezrobocia. 

W wyniku starañ Pani Wójt Gminy Laskowa, zosta³y podjête dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie 

obszaru Natura 2000. Po dok³adnej analizie zaproponowano na terenie Gminy Laskowa dwa 

niewielkie obszary ochrony nietoperzy nie koliduj¹ce z prowadzon¹ produkcja rolnicz¹. 
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W dniu 17.01.2007 roku  w Gminnym Oœrodku Kultury 

Sportu i Turystyki w Laskowej, odby³ siê XIII Gminny Przegl¹d Grup 

Kolêdniczych Gminy Laskowa. Na scenie zaprezentowa³o siê 13 

grup kolêdniczych.

Komisja konkursowa w sk³adzie: Pani Magdalena Kroh , Pani Jadwiga 

Adamczyk i Pan Benedykt Kafel z MCK Sokó³ w Nowym S¹czu  

oraz Pani Stanis³awa Niebylska – Wójt Gminy Laskowa po 

obejrzeniu i gruntownej ocenie postanowi³a przyznaæ nastêpuj¹ce 

miejsca dyplomy i nagrody pieniê¿ne ufundowane przez GOKSiT,

Grupa Dzieciêca:
I miejsce :

“Z szopk¹” z Jaworznej

“Z gwiazd¹” z Kamionki Ma³ej

Trzy- II miejsca:

“Z gwiazd¹” ze  Sechnej 

“Z turoniem” ze  ¯mi¹cej 

“Z gwiazd¹” z  Laskowej

Dwa- III miejsca:

“Mali Ujanowiczanie z turoniem” z Ujanowic 

“Z turoniem” z Krosnej

Grupa m³odzie¿owa:
I miejsca nie przyznano.

Dwa- równorzêdne  II miejsca:

“Z szopk¹” z  Ujanowic 

“Z turoniem” z  Laskowej

III miejsce:

M³odzie¿owa Grupa kolêdnicza  „Z turoniem z Jaworznej.

Grupa doros³ych:
I miejsce: 

,,Sechloki – draby ” ze Sechnej

Dwa -II  miejsca: 

,, Z turoniem” Orkiestry Dêtej z Laskowej 

,,Z niedŸwiedziem” ze ¯mi¹cej

Ponadto  na VIII Regionalny  Przegl¹d Kolêdniczy ,, Zagrojcie  ta  

turoniowi” w Kasinie Wielkiej w dniu 20-21.01.2007 roku 

zakwalifikowano grupy kolêdnicze:

,, Z niedŸwiedziem” ze ̄ mi¹cej

,, Z szopk¹”  z   Jaworznej

,, Z gwiazd¹” z Kamionki Ma³ej

,, Sechloki – draby ” ze Sechnej

,, Z turoniem”’ z  Laskowej 

Tam nasze zespo³y zaprezentowa³y siê bardzo dobrze 

zajmuj¹c wysokie miejsca.

Trzy zespo³y kolêdników doros³ych zakwalifikowa³y siê do 

Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolêdniczych w Bukowinie 

Tatrzañskiej. Gdzie wœród 47 zespo³ów zosta³y sklasyfikowane na 

wysokim drugim miejscu:

Grupa kolêdnicza ,, Z turoniem “ z Laskowej oraz

Grupa kolêdnicza ,, Z niedŸwiedziem” ze ̄ mi¹cej. 

Grupa Kolêdnicza ,,Sechloki- Draby” ze Sechnej zajê³a trzecie 

miejsce i tu trzeba  dodaæ, i¿ by³ to dla Nich debiut na scenie 

zarówno w Laskowej jak i  w Kasinie Wielkiej oraz w Bukowinie 

Tatrzañskiej.

Nale¿y wspomnieæ o goœcinnych wystêpach  ¯mi¹caków 

w Muzeum Etnograficznym-Skansenie w Nowym S¹czu oraz 

w ̄ egocinie.

Zespó³ dzieciêcy ,,Z szopk¹” z Jaworznej oraz doroœli ,,Sechloki- 

Draby” uœwietnili Uroczyst¹ Sesjê Rady Gminy Laskowa w trakcie 

której Panu Stanis³awowi Pajorowi nadano tytu³ 

Honorowego Obywatela Gminy Laskowa.

Wszystkim kolêdnikom, a szczególnie opiekunom 

zespo³ów serdecznie dziêkujê za wk³ad pracy oraz 

kultywowanie tradycji i zapraszam na kolejny 

przegl¹d w 2008 roku.

        Zdzis³aw Pajor

             Dyrektor GOKSiT w Laskowej     

BIULETYN GMINY LASKOWA BIULETYN GMINY LASKOWA

“Hej kolêda! kolêda!”
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„Suska Sechloñska” 
-  produktem regionalnym

„Suski Sechloñskie” to œliwki z pestkami poddane procesowi 

podsuszania i podwêdzania. Do ich wyrobu wykorzystuje siê wy³¹cznie 

owoce odmian œliwy domowej. Nazwa „Suska Sechloñska” wywodzi siê 

z miejscowej gwary. „Suska” oznacza suszkê czyli podsuszon¹ 

i podwêdzon¹ œliwkê natomiast „Sechloñska” pochodzi od nazwy 

miejscowoœci Sechna. 

Specyficzna metoda produkcji charakterystyczna dla tego terenu 

oraz umiejêtnoœci miejscowych rolników by³y podstaw¹ do wykszta³cenia 

siê renomy tego produktu. Tradycja suszenia œliw wraz z up³ywem lat 

rozprzestrzeni³a siê na s¹siednie wsie gminy Iwkowa, £ososina Dolna 

i ¯egocina.  Dowodem potwierdzaj¹cym zachowanie starej metody s¹ 

specyficzne suszarnie wykorzystywane równie¿ dzisiaj do uzyskiwania tego 

produktu. Na obszarze Gminy Laskowa zlokalizowanych jest 310 suszarni 

z czego 150 w samej Sechnej z której wywodzi siê tradycja suszenia œliw. 

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nagrody i wyró¿nienia jakie „Suska 

Sechloñska” otrzyma³a w poszczególnych konkursach: - w 2000 r. Wyró¿nienie 

w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” (konkurs organizowany przez program 

I Polskiego Radia, tygodnik „Gospodyni” oraz Agro-Liniê 2000) - w 2004 r. Nagroda 

w konkursie „Per³a 2004” na najlepszy polski regionalny produkt ¿ywnoœciowy, -  w 2006 roku 

I miejsce w plebiscycie „Ma³opolski Smak”. 

Obecnie „Suska Sechloñska” zarejestrowana jest jako produkt tradycyjny u Marsza³ka Województwa 

Ma³opolskiego i wpisana na listê produktów tradycyjnych. Ponadto Grupa Producentów dzia³aj¹ca 

w Stowarzyszeniu Owoców i Warzyw, przygotowuje do Komisji Unii Europejskiej dokumentacjê do rejestracji 

„Suski Sechloñskiej” jako produktu regionalnego. 

1.  Odpady komunalne odbierane s¹ w workach firmowych (z nadrukiem) 

     oraz w pojemnikach

2.  Worki do nabycia u so³tysów wsi  oraz w sklepie spo¿ywczym 

     w Kamionce Ma³ej

3.  Worki i pojemniki z odpadami nale¿y wystawiæ w widocznym miejscu 

     w dniu zbiórki do godz. 8.00

4.  W przypadku braku dojazdu worki nale¿y sk³adowaæ w miejscach do tego 

     wyznaczonych

5.  W przypadku z³ych warunków atmosferycznych, które uniemo¿liwiaj¹ 

     dojazd samochodem specjalistycznym, worki nale¿y znieœæ do g³ównej drogi

6.  Kierowcy nie s¹ upowa¿nieni do pobierania p³atnoœci gotówkowych.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

 KOMUNALNYCH STA£YCH (ŒMIECI) 

PRZEZ PUK EMPOL SP. Z O.O. TYLMANOWA 

Z TERENU GMINY LASKOWA

ROK 2007

Gospodarstwa domowe 
pierwszy wtorek miesi¹ca

Podmioty gospodarcze 
pierwszy wtorek miesi¹ca

trzecia œroda miesi¹ca

2 styczeñ
6 luty

6 marzec
3 kwiecieñ

8 maj
5 czerwiec

3 lipiec
7 sierpieñ
4 wrzesieñ

2 paŸdziernik
30 paŸdziernik

4 grudzieñ

2 i 17 styczeñ
6 i 21 luty

6 i 21 marzec
3 i 18 kwiecieñ

8 i 16 maj
5 i 20 czerwiec

3 i 18 lipiec
7 i 16 sierpieñ
4 i 19 wrzesieñ

2 i 17 paŸdziernik
30 paŸdziernik i 21 listopad

4 i 19 grudzieñ

Zofia Szewczyk

PZDR w Limanowej

Urz¹d Gminy w Laskowej 
przypomina, ¿e z dniem 31 grudnia 

2007 roku up³ywa termin obowi¹zko-

wej wymiany dowodów osobis-

tych wydanych przed dniem 

Wniosek  o wydanie dowodu nale¿y 

sk³adaæ w pokoju 4a w godzinach 

pracy urzêdu.

1 stycz-

nia 2001 roku.            .
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BIULETYN GMINY LASKOWA BIULETYN GMINY LASKOWA

AR i MR PRZYPOMINA
Do podstawowych obowi¹zków posiadaczy zwierz¹t nale¿¹: nego upowa¿nienia wystawionego przez posiadacza zwierzêcia. 

Paszport byd³a drukowany jest niezw³ocznie po z³o-¿eniu  Oznakowanie i rejestracja w Biurach Powiatowych Agencji, 
zg³oszenia, aby posiadacz móg³ go odebraæ tego samego dnia ( znajduj¹cego siê w gospodarstwie byd³a, owiec, kóz, œwiñ (nie 
termin odbioru paszportu mo¿e ulec zmianie w przypadku dotyczy koni) w œciœle okreœlonych terminach i tak w przy-
stwierdzenia nieprawid³owoœci w zg³oszeniu).padku:

 W przypadku koniecznoœci dokonania korekty paszportu, przy - byd³a: 7 dni od dnia urodzenia zwierzêcia
zmianie daty urodzenia i p³ci wymagane jest zaœwiadczenie lekarza - œwiñ: nie póŸniej ni¿ przed dniem opuszczenia stada
weterynarii (z wnioskiem o dokonanie zmiany danych na paszpor-

-owiec/ kóz: 180 dni (przy za³o¿eniu, ¿e kolczykowanie 
cie mo¿e wyst¹piæ tylko pierwszy posiadacz zwierzêcia).

i zg³oszenie bêdzie wykonane nie póŸniej ni¿ przed opusz-
 Na dzieñ dzisiejszy obowi¹zuje zakaz uboju domowego byd³a czeniem przez zwierzêta siedziby stada, w której siê uro-

w ka¿dym wieku. dzi³y).

Dokonanie takiego uboju zg³aszane jest do w³aœciwego W przypadku nie oznakowania zwierz¹t Powiatowy Lekarz 
miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii.Weterynarii ma obowi¹zek zablokowania siedziby stada, co 

 W przypadku padniêcia zwierzêcia nale¿y powiadomiæ najbli¿-skutkuje zakazem sprzeda¿y i zakupem zwierz¹t. Sztuka nie 

szego lekarza weterynarii.posiadaj¹ca numeru identyfikacyjnego matki zostanie zare-

jestrowana w systemie, jednak posiadacz nie otrzyma na ni¹  Zamawianie kolczyków - najpóŸniej na 4 tygodnie przed 

paszportu i tym samym sztuki tej nie bêdzie móg³ przemieœciæ planowanymi wycieleniami, wykotami. Kolczyki mo¿na 

z gospodarstwa, a o dalszym jej losie zadecyduje Lekarz zamawiaæ za poœrednictwem Biura Powiatowego Agencji lub 

Weterynarii. bezpoœrednio u dostawcy wybranego z listy dostawców prowa-

dzonej przez Agencjê.Prowadzenie ksiêgi rejestracji odrêbnie dla ka¿dego stada 

byd³a, œwiñ, owiec, kóz (w przypadku owiec/kóz równie¿ Przyznana pula numerów do oznakowania zwierz¹t oraz zaku-

dokonywanie spisu w stadzie, co najmniej raz na 12 miesiêcy, pione kolczyki nie mog¹ byæ odstêpowane innym posiadaczom 
nie póŸniej jednak ni¿ w dniu jesiennego przegl¹du stada). zwierz¹t, poniewa¿ s¹ one przypisane do danej siedziby stada.

 Zg³aszanie na dostêpnych formularzach w BP AR i MR W przypadku uszkodzenia b¹dŸ utraty kolczyka posiadacz zwie-
wszystkich przemieszczeñ zwierzêcia (sprzeda¿, kupno, wy- rzêcia sk³ada formularz „ Zamówienie duplikatów kolczyków dla 
wóz, przywóz), padniêcia, uboju, unieszkodliwienia zw³ok byd³a, owiec, kóz” lub „ Zamówienie duplikatu kolczyka dla œwiñ”.
zwierzêcia, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia Zamówienie duplikatów kolczyków mo¿na z³o¿yæ jedynie za 
(w przypadku posiadacza œwiñ- zwiêkszenie lub zmniejszenie poœrednictwem Biur Powiatowych Agencji.
liczebnoœci stada w terminie 30 dni od daty zaistnienia 

 Od 01.01.2008-Nakaz elektronicznej identyfikacji 
zdarzenia).

owiec i kóz przeznaczonych do handlu na terenie UE. Owce 
 Paszport byd³a nale¿y odbieraæ osobiœcie w Biurze Powia- znakowane bêd¹ jednym kolczykiem z zatopionym elektronicz-

towym w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia druku „ Zg³oszenie nym chipem ( akcja pilota¿owa, wprowadzaj¹ca taki system 
byd³a do rejestru” (dopuszcza siê odbiór paszportu przez inne znakowania, przewidziana jest na drug¹ po³owê b.r.).
osoby (np. m¹¿, ¿ona, córka, syn) tylko na podstawie pisem-
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Laskowej, pragnie 
z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie za przekazanie 1% 
podatku dochodowego, na wsparcie naszej Jednostki. 

Zgromadzone fun-
dusze przeznaczo-
ne zostan¹ na za-
kup sprzêtu ratow-
niczo-gaœniczego, 
niezbêdnego dla 
ratowania ¿ycia, 
z d r o w i a  o r a z  
mienia ludzkiego. 

OSP w Laskowej dziêkuje wszystkim ofiarodawcom
Wyra¿amy g³êbok¹ nadziejê na dalsze wsparcie 
naszej Jednostki.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, 
sk³adamy Pañstwu najserdeczniejsze ¿yczenia, du¿o 
zdrowia, radoœci, pomyœlnoœci, mnóstwo wiosennego 
s³oñca oraz samych sukcesów w ¿yciu prywatnym 
i pracy zawodowej.

W imieniu Zarz¹du

Prezes OSP w Laskowej

IX Rejonowy Turniej Pi³ki Siatkowej Dru¿yn Amatorskich 
o Puchar Wójta  Gminy Laskowa

W dniu 18 marca 2007 roku odby³ siê IX Rejonowy 

Turniej Pi³ki Siatkowej Dru¿yn Amatorskich o Puchar 

Wójta Gminy Laskowa zorganizowany przez Gminny 

Oœrodek Kultury Sportu i Turystyki oraz Urz¹d Gminy:

I miejsce:

- BEZELE – Laskowa - trener Bogus³aw Niebylski

II miejsce:

- KROSNA – kierownik zespo³u Wojciech Jonik

III miejsce:

- "OLIMPIA" – Pisarzowa - trener Antoni Fr¹czek

IV miejsce:

- LASKOVIA - kierownik zespo³u Artur Kondys

V-VI miejsce:

- BESKID – ̄ egocina - kierownik zespo³u 

   Mariusz Michalski

- "STARA WIEŒ"- opiekun zespo³u Micha³ Stryczek

Zawody sêdziowali bracia: 

Panowie Stanis³aw i Kazimierz Bieda

Sk³ad dru¿yny – BEZELE Laskowa:

Opiekun – trener Bogus³aw Niebylski

- £ukasz Che³mecki

- Wojciech Ficoñ

- Mateusz Prusak

- Tomasz Prusak

- Zenon Matras

- Miros³aw Grzegorzek

- £ukasz Górszczyk

- Piotr Niebylski

Zdzis³aw Pajor

Dyrektor GOKSiT w Laskowej

Przypomina siê o koniecznoœci sk³adania „Wniosku o przyznanie p³atnoœci z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ rolnoœrodo-

wiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t” przez rolników którzy rozpoczêli realizacjê programu rolnoœrodowiskowego 

w latach 2004-2006. Wnioski kontynuacyjne nale¿y sk³adaæ w terminie 01.03 2007 r. – 30.04.2007 r. w Biurze 

Powiatowym ARIMR osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.

Beneficjenci, którzy z³o¿yli „Wniosek o przyznanie p³atnoœci z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych 

i poprawy dobrostanu zwierz¹t” po raz pierwszy w terminie 15.05.2006 r. – 31.08.2006r, wnioski kontynuacyjne bêd¹ 

sk³adaæ dopiero w roku 2008.

Deklarowane uprawy we wniosku rolnoœrodowiskowym i wniosku o przyznanie p³atnoœci obszarowych musz¹ byæ 

zgodne. W przeciwnym wypadku wnioskodawca zostanie wezwany do z³o¿enia wyjaœnieñ. Niewyjaœnienie rozbie¿noœci 

mo¿e skutkowaæ obni¿eniem p³atnoœci i windykacj¹ dop³at przyznanych w latach ubieg³ych.

Powiatowe Biuro ARiMR w Limanowej



BIULETYN GMINY LASKOWA BIULETYN GMINY LASKOWA

AR i MR PRZYPOMINA
Do podstawowych obowi¹zków posiadaczy zwierz¹t nale¿¹: nego upowa¿nienia wystawionego przez posiadacza zwierzêcia. 

Paszport byd³a drukowany jest niezw³ocznie po z³o-¿eniu  Oznakowanie i rejestracja w Biurach Powiatowych Agencji, 
zg³oszenia, aby posiadacz móg³ go odebraæ tego samego dnia ( znajduj¹cego siê w gospodarstwie byd³a, owiec, kóz, œwiñ (nie 
termin odbioru paszportu mo¿e ulec zmianie w przypadku dotyczy koni) w œciœle okreœlonych terminach i tak w przy-
stwierdzenia nieprawid³owoœci w zg³oszeniu).padku:

 W przypadku koniecznoœci dokonania korekty paszportu, przy - byd³a: 7 dni od dnia urodzenia zwierzêcia
zmianie daty urodzenia i p³ci wymagane jest zaœwiadczenie lekarza - œwiñ: nie póŸniej ni¿ przed dniem opuszczenia stada
weterynarii (z wnioskiem o dokonanie zmiany danych na paszpor-

-owiec/ kóz: 180 dni (przy za³o¿eniu, ¿e kolczykowanie 
cie mo¿e wyst¹piæ tylko pierwszy posiadacz zwierzêcia).

i zg³oszenie bêdzie wykonane nie póŸniej ni¿ przed opusz-
 Na dzieñ dzisiejszy obowi¹zuje zakaz uboju domowego byd³a czeniem przez zwierzêta siedziby stada, w której siê uro-

w ka¿dym wieku. dzi³y).

Dokonanie takiego uboju zg³aszane jest do w³aœciwego W przypadku nie oznakowania zwierz¹t Powiatowy Lekarz 
miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii.Weterynarii ma obowi¹zek zablokowania siedziby stada, co 

 W przypadku padniêcia zwierzêcia nale¿y powiadomiæ najbli¿-skutkuje zakazem sprzeda¿y i zakupem zwierz¹t. Sztuka nie 

szego lekarza weterynarii.posiadaj¹ca numeru identyfikacyjnego matki zostanie zare-

jestrowana w systemie, jednak posiadacz nie otrzyma na ni¹  Zamawianie kolczyków - najpóŸniej na 4 tygodnie przed 

paszportu i tym samym sztuki tej nie bêdzie móg³ przemieœciæ planowanymi wycieleniami, wykotami. Kolczyki mo¿na 

z gospodarstwa, a o dalszym jej losie zadecyduje Lekarz zamawiaæ za poœrednictwem Biura Powiatowego Agencji lub 

Weterynarii. bezpoœrednio u dostawcy wybranego z listy dostawców prowa-

dzonej przez Agencjê.Prowadzenie ksiêgi rejestracji odrêbnie dla ka¿dego stada 

byd³a, œwiñ, owiec, kóz (w przypadku owiec/kóz równie¿ Przyznana pula numerów do oznakowania zwierz¹t oraz zaku-

dokonywanie spisu w stadzie, co najmniej raz na 12 miesiêcy, pione kolczyki nie mog¹ byæ odstêpowane innym posiadaczom 
nie póŸniej jednak ni¿ w dniu jesiennego przegl¹du stada). zwierz¹t, poniewa¿ s¹ one przypisane do danej siedziby stada.

 Zg³aszanie na dostêpnych formularzach w BP AR i MR W przypadku uszkodzenia b¹dŸ utraty kolczyka posiadacz zwie-
wszystkich przemieszczeñ zwierzêcia (sprzeda¿, kupno, wy- rzêcia sk³ada formularz „ Zamówienie duplikatów kolczyków dla 
wóz, przywóz), padniêcia, uboju, unieszkodliwienia zw³ok byd³a, owiec, kóz” lub „ Zamówienie duplikatu kolczyka dla œwiñ”.
zwierzêcia, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia Zamówienie duplikatów kolczyków mo¿na z³o¿yæ jedynie za 
(w przypadku posiadacza œwiñ- zwiêkszenie lub zmniejszenie poœrednictwem Biur Powiatowych Agencji.
liczebnoœci stada w terminie 30 dni od daty zaistnienia 

 Od 01.01.2008-Nakaz elektronicznej identyfikacji 
zdarzenia).

owiec i kóz przeznaczonych do handlu na terenie UE. Owce 
 Paszport byd³a nale¿y odbieraæ osobiœcie w Biurze Powia- znakowane bêd¹ jednym kolczykiem z zatopionym elektronicz-

towym w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia druku „ Zg³oszenie nym chipem ( akcja pilota¿owa, wprowadzaj¹ca taki system 
byd³a do rejestru” (dopuszcza siê odbiór paszportu przez inne znakowania, przewidziana jest na drug¹ po³owê b.r.).
osoby (np. m¹¿, ¿ona, córka, syn) tylko na podstawie pisem-
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Laskowej, pragnie 
z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie za przekazanie 1% 
podatku dochodowego, na wsparcie naszej Jednostki. 

Zgromadzone fun-
dusze przeznaczo-
ne zostan¹ na za-
kup sprzêtu ratow-
niczo-gaœniczego, 
niezbêdnego dla 
ratowania ¿ycia, 
z d r o w i a  o r a z  
mienia ludzkiego. 

OSP w Laskowej dziêkuje wszystkim ofiarodawcom
Wyra¿amy g³êbok¹ nadziejê na dalsze wsparcie 
naszej Jednostki.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, 
sk³adamy Pañstwu najserdeczniejsze ¿yczenia, du¿o 
zdrowia, radoœci, pomyœlnoœci, mnóstwo wiosennego 
s³oñca oraz samych sukcesów w ¿yciu prywatnym 
i pracy zawodowej.

W imieniu Zarz¹du

Prezes OSP w Laskowej

IX Rejonowy Turniej Pi³ki Siatkowej Dru¿yn Amatorskich 
o Puchar Wójta  Gminy Laskowa
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i og³oszeñ
w naszym biuletynie

BIULETYN GMINY LASKOWA8

SK£AD RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

 MA£OPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
LEŒNIK LESZEK, JAN – Przewodnicz¹cy
KAPITAN W£ADYS£AW – Delegat
DRO¯D¯ WAC£AW
JAROSZ WANDA
KURNIK FRANCISZEK
DZIEDZIC STANIS£AW
RUTKA EUGENIUSZ
WALIGÓRA PIOTR, ADAM (Sechna)
FRACZEK JANUSZ (Laskowa)

LEŒNIK TOMASZ
KUNICKI KRZYSZTOF
DUDZIK STANIS£AW, ANDRZEJ
STO¯EK MA£GORZATA
GÓRALIK URSZULA
TADEUSZ FLOREK
KOCHNIARCZYK JAN, STANIS£AW
WIELOWSKA IRENA 
KOSIARSKA ANNA

lMa³opolska Izba Rolnicza 

prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie:
l

l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l

l

l

l

l

Wspó³dzia³ania z jednostkami prowadz¹cymi szko³y 

rolnicze, wspieranie ich dzia³alnoœci, inicjowanie 

powstawania nowych szkó³ i zmian w programach 
-

nauczania oraz wspó³organizowanie praktyk 
su produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedsta-

Kszta³towania œwiadomoœci ekologicznej producen-
wienie ich organom administracji rz¹dowej i samo-

tów rolnych 
rz¹du terytorialnego 

Inicjowania dzia³añ maj¹cych na celu powo³ywanie 
Wystêpowania do organów administracji rz¹dowej 

i wspieranie zrzeszeñ i stowarzyszeñ producentów 
i samorz¹du terytorialnego z inicjatyw¹ w zakresie 

rolnych 
regulacji prawnych oraz opiniowania projektów 

Dzia³ania na rzecz poprawy jakoœci produktów 
przepisów 

rolnych 
Prowadzenia dzia³añ na rzecz tworzenia rynku rol-

Promowania produktów rolnych na rynku krajowym 
nego oraz poprawy warunków zbytu p³odów rol-

i zagranicznym 
nych i produktów rolnych 

Rozwijania wspó³pracy z zagranicznymi organiza-
Prowadzenia analiz kosztów i op³acalnoœci produkcji 

cjami producentów rolnych 
rolnej 

Publicystycznym
Gromadzenia, przetwarzania i przekazywania infor-

macji gospodarczych na potrzeby producentów rol-
BIURO MIRw Krakowie

nych oraz innych podmiotów gospodarczych 
os. Krakowiaków 45a/15

Doradztwa w zakresie dzia³alnoœci rolniczej wiej-
31-964 Kraków

skiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania 
tel./fax +48 12 643-17-62

przez rolników dodatkowych dochodów 
e-mail: mir@mir.krakow.pl

Podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych 
Czynne od 7.30 do 15.30

w rolnictwie 

Prowadzenia listy rzeczoznawców oraz przyzna-
BIURO MIR w Nowym S¹czu

wania tytu³ów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa 
ul. Bielowicka 39L/23zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 

3-300 Nowy S¹czKszta³towania i upowszechniania zasad etyki i rzetel-
tel./fax +48 18 441-41-55 nego postêpowania w dzia³alnoœci gospodarczej 
Czynne od 7.00 do 15.00Dzia³ania na rzecz podnoszenia jakoœci œrodków 

�ród³o:i urz¹dzeñ stosowanych w dzia³alnoœci rolniczej oraz 
www.mir.krakow.plna rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeñstwa 

w rolnictwie 

Sporz¹dzania analiz, ocen, opinii i wniosków z zakre


