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Urząd Gminy
w Laskowej

34-602 Laskowa 643
www.laskowa.pl

laskowa@gminy.pl

Godziny
pracy Urzędu:
poniedziałek:
8.00 - 16.00

wtorek - piątek:
7.30 - 15.30

Wójt Gminy
tel. 018 33 00 214

Sekretariat
tel. 018 33 00 210

Sekretarz Gminy
tel. 018 33 00 216

Skarbnik - księgowość
tel. 018 33 00 223

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 018 33 00 215

Gminny Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli

tel. 018 3333 231, 018 33 33 232

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
tel. 018 333 30 25

lub 018 333 30 76 wew. 34

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki:

34-602 Laskowa
tel. 018 333 30 05

Wesołego Alleluja !!!

Serdeczne życzenia dużo zdrowia, 
pomyślności i pogody ducha. 
Niech światło słów 
Zmartwychwstałego Chrystusa
napełni nasze serca nadzieją 
i obfitością łask,
oświeca drogi życia codziennego 
i prowadzi przez życie 
do wieczności.

Z wyrazami szacunku 
Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa
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Podczas Międzynarodowego 
Forum Partnerstwa Publiczno 
Prywatnego które odbyło się 25 
lutego 2009 roku w Krakowie wśród 
25 projektów z Małopolski zapre-
zentowana została oferta inwesty-
cyjna naszej Gminy.

Program zagospodarowania 
terenu po byłych stawach i ośrodku 
„Almatur” w Laskowej cieszył się 
dużym zainteresowaniem potencjal-
nych inwestorów – w tym również 
pochodzących z krajów arabskich.
Liczymy, iż w niedługim czasie 
dojdzie do spotkania z potencjalnymi 
inwestorami a Gmina wzbogaci się 
o nowoczesne obiekty rekreacyjno – 
sportowe.

Wacław Zoń
              Sekretarz Gminy

„Z Gwiazdą” 

na pierwszym miejscu

Parafialna grupa kolędnicza "Z Gwiazdą" z Jaworznej 
zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Grup 
Kolędniczych, który odbył się w dniach 19 -21 lutego 
2009 roku w ramach XXXVII Góralskiego Karnawału 
w Bukowinie Tatrzańskiej.

    Gratulujemy!!!

Kalendarz imprez 2009 roku

Zdzisław Pajor 
Dyrektor GOKSiT w Laskowej

Mieszkańców Gminy Laskowa serdecznie 
zapraszamy do przystąpienia do Zespoły 
Tanecznego Laskowioki. Instruktorem tańca 
jest Dorota Jędrzejek. Zainteresowani mogą 
uzyskać informacje w  GOKS iT w Laskowej w 
środy w godzinach 19.00-22.00.(podczas prób 
zespołu).   

Wiesław Kukla

Płyta Kapeli Laskowioki 
„Ej jak pójde do nieba 
...” dostępna jest bez-
płatnie u Pana Wiesława 
Kukli tel. 0-18 333 42 58 
lub w GOKS iT w Lasko-
wej w środy w godzinach 
19.00-22.00. (podczas 

prób zespołu).

VIII Plebiscyt „Dziennika Polskiego” 
na Najpopularniejszego Sportowca Regionu 

Nowosądecko – Limanowsko – Gorlickiego w 2008 roku  

Wincenty  Bukowiec z Krosnej – lekkoatleta –długodystansowiec reprezentujący barwy 
AKS Ujanowice i ,,Partnera” Limanowa zajął  9 miejsce w VIII Plebiscycie Dziennika 
Polskiego ,, Na 10 Najpopularniejszych Sportowców w Regionie ” w 2008 roku. 
Zgodnie z oczekiwaniami bezapelacyjnie plebiscyt wygrała Justyna Kowalczyk – 
Mistrzyni Świata w biegach narciarskich.
Kolejne miejsca zajęli: 
2. Dariusz Popiela – kanadyjkarz – Start Nowy Sącz
3. Krzysztof Bierut – kanadyjkarz – Start Nowy Sącz
4. Joanna Mirek -  siatkarka Muszynianki 
5. Sylwia Borek – recketlonistka SKT
6. Piotr Bania – piłkarz Sandecji
7. Mariusz Kędzierski – karateka
8. Zygmunt Łyżnicki – maratończyk
10. Sylwia Borek – biegi narciarskie osób niepełnosprawnych

Kategorię ,,Weteranów” w tym samym plebiscycie wygrał nasz lekkoatleta  
Wincenty Bukowiec wyprzedzając w/w Zygmunta Łyżnickiego z Mszany Dolnej.
             Listy gratulacyjne, upominki i puchary laureatom plebiscytu wręczyli:
Pani Stanisława Niebylska – Wójt Gminy Laskowa 
Pani Jolanta Bukowiec – Radna  Rady Powiatu Limanowskiego
oraz pan Józef Król Prezes AKS Ujanowice.
           Zdzisław Pajor

Dyrektor GOKSiT w Laskowej

W dniu  12.03.2009 roku w Muzeum Regionalnym w  Limanowej 
odbyły się XXIX Posiady Muzealne poświęcone  pamięci Ks. Prof. 
Piotra Stacha z Ujanowic. Jego portret autorstwa Jadwigii Augustyn 
został uroczyście umieszczony w Galerii Sławnych Limanowian. 
Okolicznościowy wykład  przedstawiający dogłębnie postać 
Ks. Prof. Piotra Stacha wygłosił mgr  Józef  Król.

          Ks. Prof. Piotr Stanisław Stach (1886-1961) – kapłan, 
dr teologii, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof., a w latach 
1938-1939 prorektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
prałat domowy Ojca Świętego (1934), kapelan wojskowy w roku 
1920, autor wielu prac naukowych z dziedziny teologii, 
problematyki społecznej i regionalnej. 
Bystry i krytyczny obserwator ciekawych dwudziestowiecznych 
czasów.
Urodził się 14 sierpnia 1886 roku w Ujanowicach w rodzinie 
biednego chłopa, dzięki niebywałej konsekwencji i  wrodzonym 
zdolnościom, zwłaszcza językowym, pokonuje kolejne szczeble 
wykształcenia seminaryjnego i naukowego. Wyświęcony w 1911 
roku, już w tym samym roku podejmuje studia w Rzymie, w roku 
1917 uzyskuje doktorat  Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, 
a dwa lata później podejmuje pracę wykładowcy na Uniwersytecie 
Lwowskim. Obejmuje też niebawem – na krótko – stanowisko 
wicerektora Seminarium Duchownego we Lwowie, rozwija ciągle 
swoją naukową karierę: w roku 1921 zostaje prof. nadzwyczajnym, 
a w roku 1925 zwyczajnym Uniwersytetu we Lwowie. Kariera 
naukowa na tej uczelni zakończyła się dramatycznie w październiku 

XXIX Posiady Muzealne 
poświęcone  pamięci Ks. Prof. Piotra Stacha z Ujanowic

Zainteresowani
Laskową !

1939 roku po rozwiązaniu Wydziału Teologicznego przez 
Sowietów. 
Podczas II wojny św. Ks. Stach przebywał głównie w Kalwarii 
Zebrzydowskiej prowadząc wykłady dla seminarzystów, zaglądał 
czasem do rodzinnych Ujanowic. Podczas wojny stracił brata 
Antoniego rozstrzelanego wśród innych polskich oficerów w roku 
1940. 
Po wojnie powrócił do pracy naukowej w Seminarium Duchownym 
w Tarnowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim (jako profesor 
kontraktowy). Od  1954  roku przebywał na emeryturze. W pierw-
szych latach powojennych uczył w Prywatnym Gimnazjum 
w Ujanowicach. Odbył wiele podróży o charakterze naukowym 
m.in. trzy razy  był w Ziemi Świętej.
Autor wielu prac, np.: ,,Biblia w świetle wykopalisk”, ,,Wizja 
Katarzyny Emmerich w świetle najnowszych badań”, ,,Komunizm 
w pierwszym chrześcijaństwie a czasy obecne”, ,,Podróż naukowa 
księży do Ziemi Świętej”, ,, Z dziejów Parafii ujanowskiej”. 
Pozostawił też wiele ciekawych wspomnień.
Zmarł 19 czerwca 1961roku w Nowym Sączu, pochowany na 
Cmentarzu Parafialnym w Ujanowicach. Wśród znamienitych 
żałobników obecny był też biskup pomocniczy z Krakowa Karol 
Wojtyła.

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT w Laskowej

Teren po byłym ośrodku „ALMATUR”

Teren po byłych stawach
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1. Odbudowa drogi „Jeziernik” w m. Laskowa.  Całkowity koszt 
zadania: 247.068,52 zł
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinkach o łącznej długości 
1060 mb

2. Odbudowa drogi „Sławętówka -Wyrąb Jabłoniec” w m. Laskowa. 
Całkowity koszt zadania : 121.304,08
 zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku długości  480 mb

3. Przebudowa drogi rolniczej„Przez Równię k/Stadionu” 
w m. Laskowa. Całkowity koszt zadania: 75.098,00
 zakres robót obejmował wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego na 
odcinku długości  600 mb

4. Przebudowa dróg w Osiedlu „k/Agronomówki” w Laskowa. 
Całkowity koszt zadania: 338.021,36
zakres robót obejmował przebudowę dróg na odcinkach o łącznej długości 
590 mb

5. Modernizacja -  przebudowa drogi „Laskowa-Rozpite” 
w m. Laskowa. Całkowity koszt zadania: 331.176,55
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości  1080 mb

6. Modernizacja - przebudowa drogi „Odrończa” w m. Laskowa. 
Całkowity koszt  zadania: 315.641,43
zakres robót obejmował przebudowę drogi na  odcinku długości  1130 mb

7. Modernizacja - przebudowa drogi „Do rzeki k/Piętonia” 
w. Laskowa. Całkowity  koszt zadania: 108.553,88
zakres robót obejmował przebudowę drogi na   odcinku długości  470 mb

8. Odbudowa drogi „Żmiąca - Granice - Kobyłczyna” w m. Kobyłczyna i 
Żmiąca. Całkowity  koszt zadania: 140.709,36
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku długości  540 mb

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2008 R.
9. Przebudowa drogi „Ponad rzekę” w m. Kobyłczyna. Całkowity koszt 

zadania:  227.112,26
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości  840 mb

10. Modernizacja - przebudowa drogi „Jaworzna - Mordarka” 
w m. Jaworzna. Całkowity koszt zadania: 240.111,04
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości  780 mb

11. Odbudowa drogi „Strzeszyce-Laskowa” (Baniaki) w m. Strzeszyce. 
Całkowity  koszt zadania: 109.877,60
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku długości 300 mb

12. Przebudowa drogi „Korcówki” w. Strzeszyce. Całkowity koszt 
zadania:  80.910,00
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości 750 mb

13. Odbudowa drogi „Biała” w m. Ujanowice. Całkowity koszt zadania: 
99.432,00
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku długości  250 mb

14. Przebudowa drogi „Do Szpiecha” w m. Ujanowice. Całkowity koszt 
zadania:  35.287,12
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości  170 mb

15. Przebudowa drogi „Potoka” w m. Ujanowice. Całkowity koszt 
zadania:  166.219,44
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości  760 mb

16. Przebudowa drogi rolniczej „Zabrze” w m. Sechna. Całkowity koszt 
zadania:  80.241,52
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku długości  200 mb

17. Odbudowa drogi „Jonikówka - Łaziska” w m. Krosna. Całkowity 
koszt zadania:  187.510,80
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinkach o łącznej długości 

700 mb
18. Odbudowa drogi „Wajdówka” w m. Krosna. Całkowity 

koszt zadania: 69.791,00
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinkach o łącznej 
długości 250 mb

19. Budowa mostku do osiedla „Wajdówka” w m. Krosna. 
Całkowity koszt zadania: 12.272,00
opracowano projekt budowlany na budowę w/w mostku

20. Modernizacja - przebudowa drogi „Zadziele-Jastrząbka” 
w m. Kamionka Mała.  Całkowity koszt zadania: 
251.776,23
zakres robót obejmował przebudowę drogi na  odcinku długości  
1100 mb

21. Przebudowa drogi „Za Las” w m. Kamionka Mała. 
Całkowity koszt zadania:  67.196,18
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości 
280 mb
Ogółem wartość powyższych inwestycji wynosi: 
3.305.310,37 zł, w tym:

- środki EFRR - 829.235,60 zł
- środki z MSWiA - 550.000,00 zł
- środki FOGR - 102.760,00 zł
- środki własne - 417.020,32 zł
- środki z kredytu - 1.406.294,45 zł

Zimowe utrzymanie dróg gminnych  - 46.348,91
-  droga „Jaworzna-Mordarka”                          -    7.591,65 zł 
-  droga „Krosna-Strzeszyce-Żmiąca”                -  13.385,70 zł
-  droga „Kamionka Mała-Rozdziele (Nagórze)  -  11.525,50 zł
-  droga „Laskowa-Rozdziele” (Lipniczka)          -    5.652,54 zł
-  droga „Laskowa-Rozpite”                               -    8.193,52 zł

ZREALIZOWANE REMONTY 
I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCE 
WNIOSKI w 2009 r.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Laskowa”

5 marca 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa 
Małopolskiego projekt pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Laskowa” został wybrany do dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013.

Projekt będzie polegał na rozbudowie oczyszczalni 
w Ujanowicach, likwidacji oczyszczalni w Laskowej oraz 
budowie odcinków sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu 
zostanie wybudowany 15,70 km nowego kanału sanitarnego.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 
10.427.236,00 zł, w tym:

- dotacja z MRPO - 4.549.547,00 zł
- środki własne - 5.877.689,00 zł (w tym 1.880.321 zł 

     podatku VAT, który Gmina może odzyskać)

W 2009 r. Gmina Laskowa otrzymała 800.000,00 zł dotacji 
z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

                      Aneta Bajor

Inspektor UG

Zmiana numerów telefonów

Szanowni Państwo w celu ułatwienia 
kontaktu Państwa z Urzędem Gminy, 

dokonaliśmy zmiany numerów telefonów, 
polegającej na przyporządkowaniu numerów 

zewnętrznych do abonentów centrali 
wewnętrznej. 

Wacław Zoń
Sekretarz Gminy Laskowa
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1. Odbudowa drogi „Jeziernik” w m. Laskowa.  Całkowity koszt 
zadania: 247.068,52 zł
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinkach o łącznej długości 
1060 mb

2. Odbudowa drogi „Sławętówka -Wyrąb Jabłoniec” w m. Laskowa. 
Całkowity koszt zadania : 121.304,08
 zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku długości  480 mb

3. Przebudowa drogi rolniczej„Przez Równię k/Stadionu” 
w m. Laskowa. Całkowity koszt zadania: 75.098,00
 zakres robót obejmował wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego na 
odcinku długości  600 mb

4. Przebudowa dróg w Osiedlu „k/Agronomówki” w Laskowa. 
Całkowity koszt zadania: 338.021,36
zakres robót obejmował przebudowę dróg na odcinkach o łącznej długości 
590 mb

5. Modernizacja -  przebudowa drogi „Laskowa-Rozpite” 
w m. Laskowa. Całkowity koszt zadania: 331.176,55
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości  1080 mb

6. Modernizacja - przebudowa drogi „Odrończa” w m. Laskowa. 
Całkowity koszt  zadania: 315.641,43
zakres robót obejmował przebudowę drogi na  odcinku długości  1130 mb

7. Modernizacja - przebudowa drogi „Do rzeki k/Piętonia” 
w. Laskowa. Całkowity  koszt zadania: 108.553,88
zakres robót obejmował przebudowę drogi na   odcinku długości  470 mb

8. Odbudowa drogi „Żmiąca - Granice - Kobyłczyna” w m. Kobyłczyna i 
Żmiąca. Całkowity  koszt zadania: 140.709,36
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku długości  540 mb

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2008 R.
9. Przebudowa drogi „Ponad rzekę” w m. Kobyłczyna. Całkowity koszt 

zadania:  227.112,26
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości  840 mb

10. Modernizacja - przebudowa drogi „Jaworzna - Mordarka” 
w m. Jaworzna. Całkowity koszt zadania: 240.111,04
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości  780 mb

11. Odbudowa drogi „Strzeszyce-Laskowa” (Baniaki) w m. Strzeszyce. 
Całkowity  koszt zadania: 109.877,60
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku długości 300 mb

12. Przebudowa drogi „Korcówki” w. Strzeszyce. Całkowity koszt 
zadania:  80.910,00
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości 750 mb

13. Odbudowa drogi „Biała” w m. Ujanowice. Całkowity koszt zadania: 
99.432,00
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku długości  250 mb

14. Przebudowa drogi „Do Szpiecha” w m. Ujanowice. Całkowity koszt 
zadania:  35.287,12
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości  170 mb

15. Przebudowa drogi „Potoka” w m. Ujanowice. Całkowity koszt 
zadania:  166.219,44
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości  760 mb

16. Przebudowa drogi rolniczej „Zabrze” w m. Sechna. Całkowity koszt 
zadania:  80.241,52
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinku długości  200 mb

17. Odbudowa drogi „Jonikówka - Łaziska” w m. Krosna. Całkowity 
koszt zadania:  187.510,80
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinkach o łącznej długości 

700 mb
18. Odbudowa drogi „Wajdówka” w m. Krosna. Całkowity 

koszt zadania: 69.791,00
zakres robót obejmował odbudowę drogi na odcinkach o łącznej 
długości 250 mb

19. Budowa mostku do osiedla „Wajdówka” w m. Krosna. 
Całkowity koszt zadania: 12.272,00
opracowano projekt budowlany na budowę w/w mostku

20. Modernizacja - przebudowa drogi „Zadziele-Jastrząbka” 
w m. Kamionka Mała.  Całkowity koszt zadania: 
251.776,23
zakres robót obejmował przebudowę drogi na  odcinku długości  
1100 mb

21. Przebudowa drogi „Za Las” w m. Kamionka Mała. 
Całkowity koszt zadania:  67.196,18
zakres robót obejmował przebudowę drogi na odcinku długości 
280 mb
Ogółem wartość powyższych inwestycji wynosi: 
3.305.310,37 zł, w tym:

- środki EFRR - 829.235,60 zł
- środki z MSWiA - 550.000,00 zł
- środki FOGR - 102.760,00 zł
- środki własne - 417.020,32 zł
- środki z kredytu - 1.406.294,45 zł

Zimowe utrzymanie dróg gminnych  - 46.348,91
-  droga „Jaworzna-Mordarka”                          -    7.591,65 zł 
-  droga „Krosna-Strzeszyce-Żmiąca”                -  13.385,70 zł
-  droga „Kamionka Mała-Rozdziele (Nagórze)  -  11.525,50 zł
-  droga „Laskowa-Rozdziele” (Lipniczka)          -    5.652,54 zł
-  droga „Laskowa-Rozpite”                               -    8.193,52 zł

ZREALIZOWANE REMONTY 
I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCE 
WNIOSKI w 2009 r.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Laskowa”

5 marca 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa 
Małopolskiego projekt pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Laskowa” został wybrany do dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013.

Projekt będzie polegał na rozbudowie oczyszczalni 
w Ujanowicach, likwidacji oczyszczalni w Laskowej oraz 
budowie odcinków sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu 
zostanie wybudowany 15,70 km nowego kanału sanitarnego.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 
10.427.236,00 zł, w tym:

- dotacja z MRPO - 4.549.547,00 zł
- środki własne - 5.877.689,00 zł (w tym 1.880.321 zł 

     podatku VAT, który Gmina może odzyskać)

W 2009 r. Gmina Laskowa otrzymała 800.000,00 zł dotacji 
z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

                      Aneta Bajor

Inspektor UG

Zmiana numerów telefonów

Szanowni Państwo w celu ułatwienia 
kontaktu Państwa z Urzędem Gminy, 

dokonaliśmy zmiany numerów telefonów, 
polegającej na przyporządkowaniu numerów 

zewnętrznych do abonentów centrali 
wewnętrznej. 

Wacław Zoń
Sekretarz Gminy Laskowa
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ARiMR rozpoczęła 16 marca br. przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności 
obszarowych za 2009 r. Agencja wysłała do wszystkich rolników, którzy ubiegali 
się o płatności w roku ubiegłym wnioski spersonalizowane wraz z załącznikami 
graficznymi. Natomiast rolnicy, którzy występują po raz pierwszy o przyznanie 
takich płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym bądź 
pobrać taki formularz ze strony internetowej www.arimr.gov.pl.
Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się w tym roku o następujące 
rodzaje płatności:
- jednolitą płatność obszarową (JPO)
- krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym: 
! płatność do grupy upraw podstawowych 
! płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we 

wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok 
! płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano 

płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok 
! płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na 

trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) 
-płatność do upraw roślin energetycznych
-oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) 
-przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich
-płatność cukrową
-pomoc do rzepaku 
-pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich 
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW).

Stawka dla jednolitej płatności obszarowej (JPO) na rok 2009 wynosić będzie 
ok. 119,87 euro/ha. Stawka płatności uzupełniającej dla grupy upraw podstawo-
wych wyniesie ok. 84,93 euro/ha, a stawka dla płatności zwierzęcej przyznawanej 
do trwałych użytków zielonych - ok. 118,84 euro/ha. Stawki płatności podane 
w euro zostaną przeliczone na złotówki na podstawie kursu wymiany walut 
ustalonego przez Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2009 roku.
Podstawowy termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 maja 2009 r. Przy 
przesyłaniu wniosków pocztą decyduje data stempla pocztowego. Dopuszczalne 
jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 
9 czerwca 2009 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie 
pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Biuro Prasowe
Pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych:
Urząd Gminy Laskowa pok. 6 tel. 0-18 33 00 227
Zofia Szewczyk – tel. 692 332 092
Wiesław Jędryka

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie, organizuje 
wiosenny przegląd koni hodowlanych, który odbędzie się:
Kobyłczyna: 04.06.2009 rok godz. 10.30 Pos. pr. Michał Zelek
Ujanowice: 04.06.2009 rok godz. 13.00 Targowica
Laskowa Górna: 04.06.2009 rok godz. 14.30 Pos. pr. Józef 
Pławecki
Wszyscy właściciele koni proszeni są o posiadanie przy sobie 
dowodu osobistego oraz oryginalnych dokumentów hodowla-
nych na konia (jeśli takowe posiada). Koszt paszportu wynosi 
67.80 zł plus koszt przesyłki listu poleconego (5,75 zł).

Anna Gurgul
Inspektor UG

Bezpłatne usługi informacyjne w Urzędzie Gminy Laskowa

W ramach Fundacji FRRR na terenie Nowego Sącza działa 
Punk Konsultacyjny, w ramach którego świadczone są 

bezpłatne usługi informacyjne z zakresu rozwoju 
przedsiębiorczości i dostępnych form wsparcia z których 

skorzystać mogą przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające 
rozpocząć działalność gospodarczą

URZĄD GMINY LASKOWA 

Godziny przyjęć: 11.30-15.30 
(wyłącznie w drugie wtorki miesiąca)

Fundacja Rozwoju Regionalnego Rabka FRRR
Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu 

ul. Tarnowska 28
33-300 Nowy Sącz

tel./fax: 0-18 441 11 19, 0-18 267 77 39
e-mail: pknowysacz@fundacja.region-rabka.pl, 

pkdns@poczta.onet.pl 
www.frrr.pl

W 2008 roku  Urząd Gminy Laskowa przy współ-
pracy z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudnił:
- w ramach robót publicznych: 5 osób w wymiarze
  pełnego etatu 1 etat na stanowisku robotnik
  gospodarczy
- w ramach prac interwencyjnych: 5 osób w wy-
  miarze ½ 1/2 etatu, w tym; 2 osoby na stanowisku
  pracownik biurowy oraz 3 osoby na stanowisku
  robotnik gospodarczy.

Ponadto  4 osoby odbyły staż w Urzędzie Gminy 
w Laskowej.

Inspektor UG
Krystyna Zelek

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej 
informuje o zmianie przepisów w związku z wejściem w życie 
Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., 
Nr 223, poz. 1456), dotyczących:

1. ZMIANY OKRESU ZASIŁKOWEGO, NA 
KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZEŃ 
RODZINNYCH ORAZ ZMIANY ZASAD PRZYZNA-
WANIA DODATKU Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA RO-
KU SZKOLNEGO, NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
2009/2010
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami okres zasiłkowy 
ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października 
następnego roku kalendarzowego. 
W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął 
się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 
2009 r.

Prawo do dodatków związanych z nauką dziecka ustalane 
jest odpowiednio do obowiązujących dotychczas zasad 
poświadczenia nauki dziecka, uwzględniając zarówno 
bieżący rok szkolny 2008/2009, jak i dwa miesiące (wrzesień, 
październik 2009) przyszłego roku szkolnego 2009/2010.
Wnioski o jednorazowy dodatek z tyt. rozpoczęcia roku 
szkolnego należy składać do dnia 31 października 2009 
roku.

2. ZMIANY ZASAD PRZYZNAWANIA JEDNO-
RAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ 
DZIECKA ORAZ DODATKU DO ZASIŁKU RODZIN-
NEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o doda-
tek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 
wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekar-
skiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała 
pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 
tygodnia ciąży do porodu. 

3. ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA 
PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, W 
ZWIĄZKU Z WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTY-
TUCYJNEGO.
Od dnia 31 lipca 2008 r. o świadczenie pielęgnacyjne, poza 
rodzicem lub opiekunem faktycznym niepełnosprawnej 
osoby legitymującej się odpowiednim orzeczeniem, mają 
prawo ubiegać się także inni członkowie rodziny, na których 
zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
ciąży obowiązek alimentacyjny, także w przypadku, gdy 
pełnią funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej. 

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w przepisach 
dotyczących świadczeń rodzinnych można uzyskać w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej w 
pokoju ds. świadczeń rodzinnych lub pod numerem telefonu  
(018) 3333025.

Halina Potoniec 
Kierownik GOPS w Laskowej

Wójt Gminy Laskowa realizując cele uchwały Nr XXXI/179/08 
Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie 
przyjęcia programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2009 r. ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację zadań Gminy Laskowa w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na realizację zadań 
w ramach konkursu Wójt Gminy Laskowa przeznaczył środki 
finansowe w kwocie 80.000 zł. Ogłoszenie o otwartym konkursie 
ofert, zostało zamieszczone w “Dzienniku Polskim”, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Laskowa. Do przeprowadzenia analizy ocen, złożonych 
ofert Wójt powołał Komisję Konkursową zarządzeniem Nr 5/09 
z dnia 20 stycznia 2009 r. Do dnia 28 luty 2009 r. łącznie wpłynęły 
4 oferty na dziennik podawczy tut. Urzędu. 

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na 
realizację zadań  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu dotację otrzymały następujące kluby sportowe:

1) Ludowy Klub Sportowy “Jaworzanka-Jaworzna” 
22.500 zł

2) Amatorski Klub Sportowy Ujanowice
22.500 zł

3) Katolicki Uczniowski Klub Sportowy “Laskovia” 
20.000 zł

4) Gminny Siatkarski Klub Sportowy “Laskowa” 
15.000 zł

    Inspektor 
            Krystyna Zelek

Anna Gurgul
Inspektor UG

ARiMR rozpoczęła 16 marca br. 
przyjmowanie wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich za 2009 rok

INFORMACJA  O  WYKONANIU  BUDŻETU  
GMINY  LASKOWA za 2008 r.

Krystyna Górka - Skarbnik Gminy Laskowa

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 2 3

A.    DOCHODY 19.704.941,83 19.820.446,04

B.    WYDATKI  (B1 + B2)

 

21.931.046,83 21.581.558,97

B1.  Wydatki bieżące

 

17.534.255,83 17.189.178,62

B2.  Wydatki majątkowe

 

4.396.791,00 4.392.380,35

C.     NADWYŻKA/DEFICYT

 
-

 
2.226.105,00 - 1.761.112,93

D.     FINANSOWANIE (D1-D2)
 

2.226.105,00 2.265.477,67

D1.   Przychody ogółem z tego:
2.994.134,00 3.033.506,67

D.11. Kredyty i pożyczki

 

2.580.000,00 2.580.000,00

D.12. Inne źródła 414.134,00 453.506,67

D2.    Rozchody ogółem
z tego:

768.029,00 768.029,00

D.21. Spłaty kredytów i pożyczek 768.029,00 768.029,00

Wiosenny przegląd koni hodowlanych 

Informacja o wynikach konkursu
na realizację zadań w 2009 r. 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
przez PUK EMPOL" Tylmanowa 

tel. 018 26 250 95  

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
segregowanych i niesegregowanych 

przez firmę DIMARCO tel. 0-14 / 68 440 59



BIULETYN GMINY LASKOWA BIULETYN GMINY LASKOWA6 7

ARiMR rozpoczęła 16 marca br. przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności 
obszarowych za 2009 r. Agencja wysłała do wszystkich rolników, którzy ubiegali 
się o płatności w roku ubiegłym wnioski spersonalizowane wraz z załącznikami 
graficznymi. Natomiast rolnicy, którzy występują po raz pierwszy o przyznanie 
takich płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym bądź 
pobrać taki formularz ze strony internetowej www.arimr.gov.pl.
Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się w tym roku o następujące 
rodzaje płatności:
- jednolitą płatność obszarową (JPO)
- krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym: 
! płatność do grupy upraw podstawowych 
! płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we 

wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok 
! płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano 

płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok 
! płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na 

trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) 
-płatność do upraw roślin energetycznych
-oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) 
-przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich
-płatność cukrową
-pomoc do rzepaku 
-pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich 
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW).

Stawka dla jednolitej płatności obszarowej (JPO) na rok 2009 wynosić będzie 
ok. 119,87 euro/ha. Stawka płatności uzupełniającej dla grupy upraw podstawo-
wych wyniesie ok. 84,93 euro/ha, a stawka dla płatności zwierzęcej przyznawanej 
do trwałych użytków zielonych - ok. 118,84 euro/ha. Stawki płatności podane 
w euro zostaną przeliczone na złotówki na podstawie kursu wymiany walut 
ustalonego przez Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2009 roku.
Podstawowy termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 maja 2009 r. Przy 
przesyłaniu wniosków pocztą decyduje data stempla pocztowego. Dopuszczalne 
jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 
9 czerwca 2009 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie 
pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Biuro Prasowe
Pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych:
Urząd Gminy Laskowa pok. 6 tel. 0-18 33 00 227
Zofia Szewczyk – tel. 692 332 092
Wiesław Jędryka

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie, organizuje 
wiosenny przegląd koni hodowlanych, który odbędzie się:
Kobyłczyna: 04.06.2009 rok godz. 10.30 Pos. pr. Michał Zelek
Ujanowice: 04.06.2009 rok godz. 13.00 Targowica
Laskowa Górna: 04.06.2009 rok godz. 14.30 Pos. pr. Józef 
Pławecki
Wszyscy właściciele koni proszeni są o posiadanie przy sobie 
dowodu osobistego oraz oryginalnych dokumentów hodowla-
nych na konia (jeśli takowe posiada). Koszt paszportu wynosi 
67.80 zł plus koszt przesyłki listu poleconego (5,75 zł).

Anna Gurgul
Inspektor UG

Bezpłatne usługi informacyjne w Urzędzie Gminy Laskowa

W ramach Fundacji FRRR na terenie Nowego Sącza działa 
Punk Konsultacyjny, w ramach którego świadczone są 

bezpłatne usługi informacyjne z zakresu rozwoju 
przedsiębiorczości i dostępnych form wsparcia z których 

skorzystać mogą przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające 
rozpocząć działalność gospodarczą

URZĄD GMINY LASKOWA 

Godziny przyjęć: 11.30-15.30 
(wyłącznie w drugie wtorki miesiąca)

Fundacja Rozwoju Regionalnego Rabka FRRR
Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu 

ul. Tarnowska 28
33-300 Nowy Sącz

tel./fax: 0-18 441 11 19, 0-18 267 77 39
e-mail: pknowysacz@fundacja.region-rabka.pl, 

pkdns@poczta.onet.pl 
www.frrr.pl

W 2008 roku  Urząd Gminy Laskowa przy współ-
pracy z Powiatowym Urzędem Pracy, zatrudnił:
- w ramach robót publicznych: 5 osób w wymiarze
  pełnego etatu 1 etat na stanowisku robotnik
  gospodarczy
- w ramach prac interwencyjnych: 5 osób w wy-
  miarze ½ 1/2 etatu, w tym; 2 osoby na stanowisku
  pracownik biurowy oraz 3 osoby na stanowisku
  robotnik gospodarczy.

Ponadto  4 osoby odbyły staż w Urzędzie Gminy 
w Laskowej.

Inspektor UG
Krystyna Zelek

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej 
informuje o zmianie przepisów w związku z wejściem w życie 
Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., 
Nr 223, poz. 1456), dotyczących:

1. ZMIANY OKRESU ZASIŁKOWEGO, NA 
KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZEŃ 
RODZINNYCH ORAZ ZMIANY ZASAD PRZYZNA-
WANIA DODATKU Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA RO-
KU SZKOLNEGO, NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 
2009/2010
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami okres zasiłkowy 
ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października 
następnego roku kalendarzowego. 
W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął 
się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 
2009 r.

Prawo do dodatków związanych z nauką dziecka ustalane 
jest odpowiednio do obowiązujących dotychczas zasad 
poświadczenia nauki dziecka, uwzględniając zarówno 
bieżący rok szkolny 2008/2009, jak i dwa miesiące (wrzesień, 
październik 2009) przyszłego roku szkolnego 2009/2010.
Wnioski o jednorazowy dodatek z tyt. rozpoczęcia roku 
szkolnego należy składać do dnia 31 października 2009 
roku.

2. ZMIANY ZASAD PRZYZNAWANIA JEDNO-
RAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ 
DZIECKA ORAZ DODATKU DO ZASIŁKU RODZIN-
NEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o doda-
tek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 
wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekar-
skiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała 
pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 
tygodnia ciąży do porodu. 

3. ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA 
PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, W 
ZWIĄZKU Z WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTY-
TUCYJNEGO.
Od dnia 31 lipca 2008 r. o świadczenie pielęgnacyjne, poza 
rodzicem lub opiekunem faktycznym niepełnosprawnej 
osoby legitymującej się odpowiednim orzeczeniem, mają 
prawo ubiegać się także inni członkowie rodziny, na których 
zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
ciąży obowiązek alimentacyjny, także w przypadku, gdy 
pełnią funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej. 

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w przepisach 
dotyczących świadczeń rodzinnych można uzyskać w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej w 
pokoju ds. świadczeń rodzinnych lub pod numerem telefonu  
(018) 3333025.

Halina Potoniec 
Kierownik GOPS w Laskowej

Wójt Gminy Laskowa realizując cele uchwały Nr XXXI/179/08 
Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie 
przyjęcia programu współpracy Gminy Laskowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2009 r. ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację zadań Gminy Laskowa w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na realizację zadań 
w ramach konkursu Wójt Gminy Laskowa przeznaczył środki 
finansowe w kwocie 80.000 zł. Ogłoszenie o otwartym konkursie 
ofert, zostało zamieszczone w “Dzienniku Polskim”, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Laskowa. Do przeprowadzenia analizy ocen, złożonych 
ofert Wójt powołał Komisję Konkursową zarządzeniem Nr 5/09 
z dnia 20 stycznia 2009 r. Do dnia 28 luty 2009 r. łącznie wpłynęły 
4 oferty na dziennik podawczy tut. Urzędu. 

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na 
realizację zadań  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu dotację otrzymały następujące kluby sportowe:

1) Ludowy Klub Sportowy “Jaworzanka-Jaworzna” 
22.500 zł

2) Amatorski Klub Sportowy Ujanowice
22.500 zł

3) Katolicki Uczniowski Klub Sportowy “Laskovia” 
20.000 zł

4) Gminny Siatkarski Klub Sportowy “Laskowa” 
15.000 zł

    Inspektor 
            Krystyna Zelek

Anna Gurgul
Inspektor UG

ARiMR rozpoczęła 16 marca br. 
przyjmowanie wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich za 2009 rok

INFORMACJA  O  WYKONANIU  BUDŻETU  
GMINY  LASKOWA za 2008 r.

Krystyna Górka - Skarbnik Gminy Laskowa

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 2 3

A.    DOCHODY 19.704.941,83 19.820.446,04

B.    WYDATKI  (B1 + B2)

 

21.931.046,83 21.581.558,97

B1.  Wydatki bieżące

 

17.534.255,83 17.189.178,62

B2.  Wydatki majątkowe

 

4.396.791,00 4.392.380,35

C.     NADWYŻKA/DEFICYT

 
-

 
2.226.105,00 - 1.761.112,93

D.     FINANSOWANIE (D1-D2)
 

2.226.105,00 2.265.477,67

D1.   Przychody ogółem z tego:
2.994.134,00 3.033.506,67

D.11. Kredyty i pożyczki

 

2.580.000,00 2.580.000,00

D.12. Inne źródła 414.134,00 453.506,67

D2.    Rozchody ogółem
z tego:

768.029,00 768.029,00

D.21. Spłaty kredytów i pożyczek 768.029,00 768.029,00

Wiosenny przegląd koni hodowlanych 

Informacja o wynikach konkursu
na realizację zadań w 2009 r. 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
przez PUK EMPOL" Tylmanowa 

tel. 018 26 250 95  

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
segregowanych i niesegregowanych 

przez firmę DIMARCO tel. 0-14 / 68 440 59
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W grudniu do Stowarzyszenia „Na urzędzie gminy (o stałych porach). 
Śliwkowym Szlaku” skupiającego gminy: Dodatkowym narzędziem ułatwiającym 
Czchów, Gnojnik, Iwkowa (powiat brzeski), kontakt z zainteresowanymi będzie strona 
Laskowa (powiat limanowski) i Lipnica internetowa: www.nasliwkowymszlaku.pl na 
Murowana (powiat bocheński) przystąpiły której umieszczone zostaną wszystkie 
kolejne dwie: Gródek nad Dunajcem i Ło- niezbędne informacje dotyczące naszej 
sosina Dolna (powiat nowosądecki). Obecnie działalności. Na bieżąco informować 
nasza Lokalna Grupa Działania to obszar będziemy o rozpoczynających się naborach, 

2 konkursach i realizowanych zadaniach. Do 473,64 km  z liczbą ludności 54 805 (dane 
czasu uruchomienia tej strony zapraszamy GUS na 31.12.2006 r.). 29 grudnia 2008 roku 
na oficjalne strony poszczególnych gmin, na odbyło się w gminie Gnojnik kolejne Walne 
których umieszczona jest Lokalna Strategia Zebranie Członków Stowarzyszenia. Oprócz 
Rozwoju Stowarzyszenia „Na Śliwkowym bieżących spraw związanych z uchwaleniem 
Szlaku”. Każdy, kto zainteresowany jest po-zmian w statucie i regulaminach, najważ-
zyskaniem środków finansowych na swoją niejszym punktem programu było zatwier-
działalność, powinien zapoznać się z tym dzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest 
dokumentem. podstawowym dokumentem określającym 

misję i zadania Stowarzyszenia na 
Kalendarium wydarzeń:najbliższych kilka lat. Dokument ten był też 

niezbędnym załącznikiem do wniosku, które 
- 29 grudnia 2008 r. – Walne Zebranie nasza LGD złożyła 15 stycznia br. w kon-
Członków Stowarzyszenia w Gnojniku (Dom kursie ogłoszonym przez Urząd Marszał-
Strażaka);kowski Województwa Małopolskiego na 
- 15 stycznia 2009 r. – złożenie wniosku do wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji 
Urzędu Marszałkowskiego;Lokalnej Strategii Rozwoju. Udział w tym 
- 27 stycznia – premiera przedstawienia konkursie jest niezbędnym warunkiem 

otrzymania dotacji na funkcjonowanie „Misterium Bożonarodzeniowe” w wykonaniu 
Stowarzyszenia w okresie 2009-2015. młodzieży gimnazjum w Iwkowej, będącego 
Od chwili złożenia urząd ma trzy miesiące na podsumowaniem projektu „Ze sztuką na ty” 
rozpatrzenie wszystkich wniosków. Do tego finansowanego przez Stowarzyszenie „Na 
czasu Stowarzyszenie powoli rozwija swoją Śliwkowym Szlaku”;
działalność. - 2 luty – ogłoszenie konkursu na 

Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym pracowników administracyjnych biura 
Szlaku” podjął decyzję o rozpoczęciu prac Stowarzyszenia;
związanych z uruchomieniem biura oraz zat- - 3 luty  – prezentacja działalności 
rudnieniem pracowników administracyjnych, Stowarzyszenia podczas konferencji 
których podstawowym zadaniem będzie zorganizowanej przez MODR dla miesz-
kontakt z mieszkańcami poszczególnych kańców powiatu brzeskiego na temat PROW 
gmin. Biuro znajduje się w budynku Gmin- 2008-2013;
nego Ośrodka Kultury w Iwkowej i rozpocznie - 10 luty – zdjęcia do programu „Pro-
swoją pracę pod koniec marca. Oprócz tego wincjonalia” TVP Kraków – odcinek w całości 
pracownicy Stowarzyszenia spotykać się prezentujący naszą LGD nagrany został z 
będą z mieszkańcami na dyżurach w każdym udziałem każdej gminy;

Kontakt ze Stowarzy-
szen iem:  Cz łonkow ie  
Zarządu w poszczególnych 
gminach lub telefonicznie 
693 45 48 72 (Prezes 
Stowarzyszenia) lub mailo-
wo: lider@iwkowa.pl (adres 
tymczasowy do momentu 
u r u c h o m i e n i a  s t r o n y  
www.nasliwkowymszlaku.pl. 

Aktualności Stowarzyszenia
„Na Śliwkowym Szlaku”

VI POWIATOWY 
KONKURS POEZJI 
KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Dnia 05. marca 2009 r. w Zespole Szkół
w Laskowej odbył się VI Powiatowy Konkurs 
Poezji ks. Jana Twardowskiego. Pomysłodawcą 
i organizatorem tej imprezy jest Pani mgr 
Katarzyna Banaś. W tym roku współorganizatorem 
była także Biblioteka Gimnazjum w Laskowej oraz  
–  tak jak w latach ubiegłych -  Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej. 
Honorowy patronat nad konkursem obejmuje 
Starostwo Powiatowe w Limanowej.
Nie sposób również pominąć sponsorów, bez 
których pomocy tak duża impreza nie miała by tak 
ciekawej oprawy. Konkurs w tym roku wsparli 
m.in.: F. H. U. Krzysztof Chełmecki, Firma 
Laskopol, Firma Tymbark S. A., Piekarnia 
Ryszarda Stryczka, Piekarnia Piotra Pajora, 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Oleksy, 
Ks. Proboszcz Józef Kiełbasa, Ks. Łukasz 
Pawłowski.
 Tegoroczną edycję konkursu rozstrzygnięto 
w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe 
i gimnazja - w sumie komisja konkursowa 
w składzie: Dyrektor MBP w Limanowej Halina 
Matras, Dyrektor LDK Stanisława Obrzut,  
Dyrektor GOKSiT w Laskowej Zdzisław Pajor, 
Dyrektor ZS w Laskowej Maria Woźniak, Pani mgr 
Teresa Ryś, przesłuchała 50. uczestników z po-
wiatu limanowskiego.
Laureatami w kategorii szkoła podstawowa zostali:

I. Magdalena Kamińska – SP nr 3 
w Limanowej
Katarzyna Urbańska – SP w Podłopieniu 

II. Patrycja Wikar – SP Słopnice-Granice  
 Magdalena Ryś – SP w Pisarzowej

Izabela Trzaska – SP w Tymbarku
III. Damian Śliwa – SP nr 1 w Limanowej

Wojciech Górczyk - SP nr 4 w Limanowej 
Klaudia Woźniak – SP nr 2 w Męcinie
Justyna Plata – SP nr 1w Siekierczynie 

Laureaci z gimnazjum to:
I. Marcin Uryga – Gimnazjum w Laskowej
II. Natalia Rolka – Gimnazjum w Męcinie

Dorota Kubacka – Gimnazjum 
w Pisarzowej

III. Justyna Luberda – Gimnazjum w Rabie 
Niżnej
Klaudia Kuczaj – Gimnazjum w Mszanie 
Górnej

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplo-
mami oraz nagrodami książkowymi, a laureaci 
również nagrodami rzeczowymi. 

Małgorzata Oleksy


