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w Laskowej

34-602 Laskowa 643
www.laskowa.pl

laskowa@gminy.pl

Godziny
pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek:
7.30 - 15.30

Wójt Gminy
tel. 18 33 00 214

Sekretariat
tel. 18 33 00 210

Sekretarz Gminy
tel. 18 33 00 216

Skarbnik - księgowość
tel. 18 33 00 223

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 18 33 00 215

Gminny Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli

tel. 18 3333 231, 18 33 33 232

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

tel. 18 333 30 25
lub 18 333 30 76 wew. 34

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki:

34-602 Laskowa
tel. 18 333 30 05

IV Festiwal Śliwki, Miodu i Sera w Laskowej
5 sierpnia 2012 rok – niedziela (stadion KUKS „Laskovia”)

14:30 Występ Zespołu „Mali Laskowianie” – grupa młodsza
15:00 Powitanie gości, ogłoszenie konkursu kulinarnego  

i przedstawienie jury
15:10 Występ Zespołu „Mali Laskowianie” – grupa starsza
15:40 Występ Kapeli Regionalnej „Laskowioki”
16:00 Koncert duetu Jacek Dewódzki i Paweł Nawrocki 
 (Blues / Pop / Rock)
17:00 Widowisko plenerowe „Graal” – Krakowski Teatr Ulicz-

ny „Scena Kalejdoskop”
18:00 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego i turnieju pił-

ki siatkowej  – wręczenie nagród  
18:30 Koncert zespołu „ALERGEN” (Rock)
19:30 Spektakl „Święto Kucharza” – Teatr „Nikoli” Mikołaja 

Wiepriewa
20:30 Koncert Zespołu  „INO ROS” - Finalista Must Be The 

Music (folk-rock)
21:30 Pokaz pirotechniczny
21:40 Dyskoteka - Grupa „SOUNDLIGHT”

Atrakcje dla dzieci i młodzieży:
- widowisko „Graal” – godz. 17:00 

- malowanie twarzy, tatuaż,  
- dmuchane zamki, trampolina oraz inne atrakcje

Imprezą towarzyszącą będzie: 
Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej oraz pokaz pobierania miodu.
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Kolejny duży sukces „LASKOWIOKÓW”
Kapela Regionalna „LASKOWIOKI” w składzie:
Dorota Jędrzejek – prym, Agata Guzik – sekund, Piotr Jonik 
– klarnet, Robert Jasica – trąbka, Wiesław Kukla – kontrabas, 
zdobyła „Złote Basy” - najwyższe wyróżnienie dla „Najlepszych 
Muzyk” (kapel) XXX-go Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, 
Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka” - Po-
degrodzie 17-20 maja 2012.
„Druzbacka” jest przeglądem dorobku ludowego muzykowania, 
śpiewaków ludowych i drużbów weselnych z regionów: Lachów, 
Zagórzan, Pogórzan, Górali Łącko- Kamienickich, Rytersko-

-Piwniczańskich, Babiogórskich, Kliszczaków i Łemków.
W konkursie wzięło udział 28 kapel ludowych. Na podegrodzkiej scenie przez trzy dni 
prezentowało się około 600 wykonawców.

Festyn Dobroczynny w Laskowej
„WSPÓLNIE MOŻEMY WIELE” 
08 lipiec 2012

Mając na uwadze dobro dru-
giego człowieka, Proboszcz Parafii 
Laskowa, Caritas i Akcja Katolicka 
wraz z Radą Parafialną, serdecz-
nie zapraszają na  FESTYN DOBRO-
CZYNNY, który odbędzie się 08 lipca  
2012 roku w Laskowej.
Środki finansowe pozyskane ze zor-
ganizowanej loterii, zostaną prze-
znaczone dla osób potrzebujących 
pomocy z Parafii Laskowa. 
W programie:
14:00 – Występ dzieci z Samorządo-
wego Przedszkola w Laskowej
14:30 – Zespół Regionalny „Lasko-
wioki”
15:00 – Młodzieżowy Zespół Mu-
zyczny „Laskowiki” ze Szkoły Pod-
stawowej w Laskowej pod kierow-
nictwem Sylwii Jędrzejek
15:30 – Zespół „Limanowianie”
16:00 – Występ zespołu „Mali La-
skowianie” pod kierownictwem Ma-
rioli Zapiór
16:30 – Przedstawienie Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Laskowej
17:00 – Orkiestra Dęta z Laskowej
17:30 – Występ dzieci pod kierow-
nictwem Bożeny Orzeł
18:00 – Zespół Regionalny Przyszo-
wianie
18:30 – Występ młodzieży pod kie-
rownictwem Teresy Ryś
19:00 – Zespół LIGHT – I część
19:30 – Występ Sylwii Zelek
20:00 – Zakończenie loterii fantowej
20:00 - Zespół LIGHT – II część 

Wincenty Bukowiec 
zdobywa II miejsce

Wincenty Bukowiec Radny Rady 
Gminy Laskowa 20 maja 2012 roku, 
uczestniczył w VII Międzynaro-
dowym Biegu Kraków – Skotniki 
zorganizowanym dla uczczenia 92. 
rocznicy   urodzin Błogosławionego 
Jana Pawła II, zajmując II miejsce 
w kategorii VIP-ów na dystansie  
13 km oraz II miejsce w kategorii 
mężczyzn 60-69 lat.

Zmiana Statutów sołect w Gminy Laskowa
Rada Gminy Laskowa powołała komisję statutową, w której skład weszli:
-Krzysztof Czech (Przewodniczący komisji)
-Grzegorz Grzegorzek
-Ewa Pajor
-Jerzy Rosiek
-Elżbieta Zabrzeńska
-Stanisław Zelek
Zadaniem Komisji było opracowanie m.in. projektów nowych statutów dla poszczególnych 
sołectw naszej Gminy.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przedłożonymi projektami oraz wnoszenie swoich 
uwag i propozycji w terminie do 31 lipca 2012 roku. Projekty statutów umieszczone są na 
stronie internetowej Gminy Laskowa (www.laskowa.pl) oraz są do wglądu w Urzędzie Gminy 
Laskowa I piętro pok. nr. 14
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Urząd Gminy 
po kontroli Najwyższej Izby Kontroli

W okresie od 18 stycznia 2012 roku do 23 marca 2012 
roku w Urzędzie Gminy Laskowa przeprowadzona była 
kontrola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie powiązań bu-
dżetu Gminy z budżetem państwa w zakresie wybranych 
dochodów i wydatków w 2011 roku.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania 
Urzędu w zakresie realizacji zadań z zakresu administra-
cji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, a także 
w zakresie realizacji wydatków w ramach projektów fi-
nansowanych z udziałem środków europejskich i pocho-
dzących z budżetu państwa. Pozytywna ocena wynika  
z ogólnie prawidłowych, rzetelnych i gospodarnych dzia-

łań podejmowanych zarówno przez Urząd jak i podległy 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej (GOPS).
1.Na pozytywną ocenę NIK zasługuje funkcjonowanie sys-
temu kontroli zarządczej w Urzędzie i innych jednostkach 
Gminy.
2.NIK ocenia pozytywnie działania jednostek Gminy reali-
zujących dochody związane z wykonywaniem zadań z za-
kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
3. NIK ocenia pozytywnie zachowanie wymogów określo-
nych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamó-
wień Publicznych.
Podsumowując czynności kontrolne Najwyższa Izba Kon-
trolna wskazała, że nie stwierdziła nieprawidłowości  
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy i Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w kontrolowanym zakresie.

Zwrot podatku akcyzowego
Urząd Gminy Laskowa informuje rol-
ników z terenu Gminy Laskowa, że  
w terminie od 01 sierpnia 2012 r. do dnia 
31 sierpnia 2012 r. w pokoju nr 16 przyj-
mowane będą wnioski w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. Do wniosku producent 
rolny powinien dołączyć faktury VAT 

za zakup oleju napędowego – dokonany  
w okresie od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia  
31 lipca 2012 r. 
Limit zwrotu podatku w 2012 r. wyno-
si 81,70 zł. x ilość ha użytków rolnych.  
Pieniądze wypłacane będą w terminie 
1-31 października 2012 r.
Wniosek można pobrać z oficjalnej stro-
ny internetowej Gminy Laskowa www.
laskowa.pl oraz w Urzędzie Gminy La-
skowa pok. nr 16. (I piętro).

Inwestycje zrealizowane 
w I połowie 2012 roku

1. Remont pomieszczeń i uszkodzonej izolacji ścian piw-
nic oraz kanalizacji zewnętrznej w Zespole Szkół w Uja-
nowicach.
W dniu 30.05.2012 r. dokonano odbioru remontu pomiesz-
czeń i uszkodzonej izolacji ścian piwnic oraz kanalizacji 
zewnętrznej w Zespole Szkół w Ujanowicach.
Zakres robót obejmował:
- usunięcie i oczyszczenie istniejącej izolacji ścian, wyko-
nanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej,
- częściową wymianę uszkodzonych odcinków kanalizacji 

wraz z remontem studzienek,
- wymianę okien, skucie tynków i posadzek, 
- wykonanie wylewek cementowych wraz z ułożeniem 
płytek oraz malowaniem.
Całkowita wartość inwestycji wynosiła: 169.786,79 zł. 
brutto. Środki na ten cel w całości przyznane zostały  
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu 
państwa. Wykonawcą robót był: Zakład Budowlany 
„KAN-BUD” Mariusz Kantor z Nowego Sącza.
2. Przebudowa placów i schodów przy Szkole Podsta-
wowej w Jaworznej.
W miesiącu maju zostały ukończone prace związane  
z  przebudową placów i schodów przy Szkole Podstawowej 
w Jaworznej. 
Zakres robót obejmował:
- rozbiórkę krawężników betonowych oraz nawierzchni  
z betonowych płyt chodnikowych,
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej.
Całkowita wartość robót wynosiła: 32.245,19 zł. brutto. 
Wykonawcą robót była firma Ogólnobudowlana „BUD-
MOST” Pana Wiesława Jędrzejka z Laskowej. 

I miejsce w turnieju „Złota Kielnia”
Grzegorz Bukowiec z Krosnej zajął 
I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Budowlanym „Złota Kielnia”, który 
odbył się w dniach 19-21 kwietnia 
2012 r. w Piotrkowie Trybunalskim. 
Uczeń reprezentował Zasadniczą 
Szkołę Zawodową w zawodzie 
Murarz przy Zespole Szkół nr 1  
w Limanowej.  
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KALENDARZ 
IMPREZ

Planowane imprezy w okresie wakacji na terenie Gminy 
Laskowa
1 lipca – Ujanowice - „Powitanie Lata” w Ujanowicach – festyn 
plenerowy (organizator GOKSiT w Laskowej oraz AKS Ujanowi-
ce)
- XII Letni Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy
- II Prezentacja dorobku artystycznego Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu Gminy Laskowa 
8 lipca – Laskowa - Festyn dobroczynny z loterią fantową (or-
ganizator: Proboszcz Parafii Laskowa, Caritas i Akcja Katolicka 
oraz Rada Parafialna) 
8 lipca – Ujanowice - VIII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Firm 
Sympatyzujących z Klubem AKS  Ujanowice – festyn „Niedziela 
na sportowo” (organizator AKS Ujanowice)
29 lipca – Ujanowice - Regionalny Konkurs Powożenia Zaprzę-
gami Parokonnymi w Ujanowicach (organizator GOKSiT w La-
skowej oraz AKS Ujanowice) 
5 sierpnia – Laskowa - „Festiwal Śliwki Miodu i Sera” w Lasko-
wej  - Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Kobiet i Męż-
czyzn (organizator GOKSiT w Laskowej)
26 sierpnia – Żmiąca - Gminne Dożynki w Żmiącej – Święto Plo-
nów XIII – Konkurs Wieńców Dożynkowych (organizator GOK-
SiT w Laskowej oraz wieś Żmiąca)

„Odkryj Beskid Wyspowy” 
Kalendarz imprez LATO W BESKIDZIE WYSPOWYM 2012

Wyjście na trasę w każdą niedzielę o godz. 9.00 bez wzglę-
du na pogodę, na szczycie Msza Św. Polowa, występy, pokazy, 
konkursy, wspólny grill. Uczestnictwo w cyklu jest bezpłatne, 
nie wymaga zgłoszenia, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki.

Ramowy Program „Odkryj Beskid Wyspowy 2012”
Godz. 9.00  

- Wyjście na trasę pod opieką przewodników z miejsca zbiórki
Godz. 11.00  

- Przywitanie gości przez gospodarza Gminy
- Msza Św. Polowa
- Występy kapeli, zespołów regionalnych i muzycznych
- Pokazy ratownictwa w górach GOPR, Straż Pożarna
- Ciekawostki, anegdoty i historia o Beskidzie Wyspowym –  

przewodnicy PTTK
- Konkurs wiedzy o Beskidzie Wyspowym, Gminie i PTTK
- Konkurs Fotograficzny  – „Beskid Wyspowy w Obiektywie”
- Wybór Najmilszej, Najmilszego, Najmłodszego i Najstarszego 

uczestnika oraz z Najdalszego Zakątka Polski i świata,
- Wspólny grill i regionalne potrawy
- Zbiorowa fotografia

Godz. 15.00  
- Wyjście na trasę

Godz. 16.00 - 17.00  
- Zakończenie i powrót do miejsca zbiórki 

- 1 lipca –  Ćwilin – organizator Gmina Dobra
- 8 lipca –  Grodzisko – organizator Gmina Wiśniowa i Gmina 

Raciechowice
- 15 lipca -  Jasień – organizator Gmina Kamienica
- 22 lipca –  Polczakówka – organizator  Miasto Rabka-Zdrój
- 29 lipca –  Kostrza – organizator Gmina Jodłownik
- 5 sierpnia –  Szczebel – organizator Gmina  Lubień
- 12 sierpnia –  Łopień – organizator Gmina Dobra i Gmina Tym-

bark
- 19 sierpnia –  Jaworz – organizator Miasto Limanowa i Gmina 

Limanowa
- 26 sierpnia –  Mogielica – organizator Gmina Słopnice
- 2 września –  Lubogoszcz – organizator  Koło Pszczelarzy  

w Mszanie Dolnej
- 9 września –  Potaczkowa – organizator Gmina Niedźwiedź  

i PTTK Rabka-Zdrój.

„… my jako Polacy 
musimy głośno i wyraź-
nie mówić o naszej hi-
storii zarówno tej dobrej 
jak i złej. W przeciwnym 
wypadku nasza histo-
ria może być wypaczana  
i zniekształcana”.

Karolina Zapiór z La-
skowej  – uczennica Ze-
społu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych im. 
ks. prof. Józefa Tischnera 
w Limanowej, zwyciężyła 
i zajęła pierwsze miejsce 
w finale Ogólnopolskie-
go Konkursu Tematycz-

nego Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach  
1914-1989.

W dniu 2 czerwca 2012 roku w Krakowie odbył się finał 
Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego Losy Bliskich i losy 
Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989. W kategorii szkół 

ponadgimnazjalnych zwyciężyła Karolina Zapiór - uczennica 
pierwszej klasy Technikum Budowlanego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tisch-
nera w Limanowej. 
W finale Karolina dokonała prezentacji i obrony swojej pracy 
„Tadeusz i Stefania Zapiór - Sprawiedliwi wśród narodów świa-
ta”. Przypominamy, że praca Karoliny etap wojewódzki zakoń-
czyła na bardzo wysokim trzecim miejscu. 

Uczennica z „Tischnera” oprócz nagród ufundowanych mię-
dzy innymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
zdobyła także finansowe stypendium, które odebrała z rąk 
przedstawicieli Światowej Fundacji Żołnierzy Armii Krajowej.

Karolina w swojej pracy zmierzyła się z problemem: „Co 
powinno być symbolem postaw Polaków w czasie holocaustu: 
Jedwabne czy medal Sprawiedliwi wśród narodów świata”?

Niezwykle aktualnie brzmi zakończenie i podsumowanie, 
w którym Karolina, stwierdza iż my jako Polacy musimy gło-
śno i wyraźnie mówić o naszej historii zarówno tej dobrej jak  
i złej. W przeciwnym wypadku nasza historia może być wypa-
czana i zniekształcana.

Wręczenia nagród dokonali wojewoda małopolski Jerzy 
Miller i małopolski kurator oświaty Aleksander Palczewski.
Opiekunem naukowym Karoliny Zapiór był Pan Michał Jawor-
ski.
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PARAFIADA REGIONALNA 
W LASKOWEJ

W dniu 31 maja 2012 roku w Zespole 
Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej 
zorganizowana została Parafiada Regio-
nalna. Impreza odbywa się w ramach au-
torskiego programu stworzonego w 1989 
r. przez Zakon Pijarów na bazie starożyt-
nej greckiej triady stadion - teatr - świą-
tynia. Program ten zakłada całoroczny, 
wielostopniowy system współzawodnic-
twa i ma na celu przede wszystkim popu-
laryzację oraz upowszechnianie aktyw-
ności młodzieży zmierzającej do pełnego 
i harmonijnego rozwoju jej osobowości. 
Głównym organizatorem i koordynato-
rem przebiegu Parafiady w Laskowej jest 
Pan Tomasz Zawada.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęła uro-
czysta Msza Święta. Młodzież oddała 
hołd o. Józefowi Jońcowi - współtwórcy  
Parafiady, składając kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą Jego tragiczną śmierć. 
Następnie wszyscy udali się na szkol-
ne boisko sportowe gdzie miały miejsce 
konkurencje sportowe takie jak: piłka 
nożna, siatkówka, siatkówka plażowa, 
street – ball, wyścigi w workach, siło-
wanie na rękę, przeciąganie liny, ringo i 
tenis stołowy. Konkurencjom sportowym 
towarzyszyły: pokazy taneczne i konkurs 
wiedzy „Scrabble”.

Wyniki sportowe tegorocznej Parafiady 
przedstawiają się następująco:
Kategoria: szkoła podstawowa
Piłka nożna

1. Jaworzna
2. Laskowa I
3. Laskowa II

Siatkówka:
1. Laskowa I
2. Laskowa II
3. Jaworzna

Ringo dziewcząt:
1. Justyna Zelek - Laskowa
2. Iwona Wiśniowska - Laskowa
3. Paulina Pławecka - Laskowa

Ringo chłopców:
1. Marcin Wieczorek - Laskowa
2. Tomasz Filipek - Jaworzna
3. Grzegorz Kasiński - Laskowa

Tenis stołowy dziewcząt:
1. Maria Surdziel - Jaworzna
2. Judyta Mliczek - Laskowa
3. Karolina Hołub – Laskowa

Tenis stołowy chłopców:
1. Rafał Krawczyk – Jaworzna
2. Dariusz Wcisło – Laskowa
3. Dominik Orzeł – Laskowa

Kategoria gimnazjum:
I miejsca: IA , II B, III A
II miejsca: I B, II C, III B
III miejsca: I C, II A, III C

Pamiętamy o trudnych czasach 
i mądrych ludziach.
VIII Młodzieżowy Rajd Turystyczny Szlakami 
Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy

W dniach 28-29 maja 2012 r. dziesięć 
drużyn gimnazjalnej młodzieży z gmin: 
Laskowa, Limanowa, Łososina Dolna 
wędrowało po stokach Beskidu Wyspo-
wego, by poznać miejsca tajnego naucza-
nia na terenie byłej parafii Ujanowice 
oraz oddać hołd tym, którzy przemierzali 
górskie szlaki, żeby się uczyć wbrew za-
kazom okupanta.

Po wzmaganiach z trasą rajdowi-
cze zakwaterowali się w Zespole Szkół  
im. Św. Kingi w Ujanowicach. Potem 
udali się do miejscowego kościoła na 
Mszę Świętą sprawowaną w intencji 
zmarłych profesorów, przyjaciół rajdu  
i uczniów tajnego nauczania.

Kolejnym punktem uroczystości była 
wieczornica poświęcona prof. Z. Oleksy 
i innym działaczom tajnego nauczania. 
Wśród pięknych wierszy, pieśni można 
było usłyszeć fragmenty przemówień 
prof. Z. Oleksy do młodzieży zdającej 
maturę w 1945 r.

„Bądźcie odpowiedzialni wobec 
przyszłego pokolenia, boście naszym 
ogniwem w łańcuchu tych, co z tej oko-
licy poszli za nauką w świat. Abyście 
(…) nie byli trzciną, którą chwieją wia-
try na wszystkie strony, byście byli jak 
dęby, byście stali twardo na ziemi (…), 
by żadne pokusy jak posada, kariera, 
przypodobanie się ludziom, dogadzanie 
sobie nie sprowadzało zmiany waszych 
poglądów.”- te słowa stały się refleksją 
dla współczesnego pokolenia młodzieży 
gimnazjalnej.

W drugim dniu rajdu młodzież rywa-
lizowała w konkursach: wiedzy o tajnym 
nauczaniu, wiedzy o Beskidzie Wyspo-
wym, piosenki turystycznej oraz zapaliła 
znicze i złożyła kwiaty na grobach tych, 
którzy już odeszli, ale na trwałe zapisa-

li się w pamięci potomnych i dali nam 
do zrozumienia, że „..wartość człowieka 
mierzymy tym właśnie, ile zrobi więcej 
niż obowiązek każe.”- jak mówiła prof.Z. 
Oleksy.

W ogólnej rywalizacji I miejsce zaję-
ła drużyna z Łososiny Dolnej, II miejsce 
drużyny z Ujanowic, III miejsce drużyny 
z Laskowej i Łososiny Górnej.

G. Dziedzic 
Nauczyciel ZS w Ujanowicach



6 BIULETYN GMINY LASKOWA

W Laskowej zagrało 
16 orkiestr – 585 muzyków

W dniu 10 czerwca 2012 roku w La-
skowej odbył się XIII Powiatowy Przegląd 
Orkiestr Dętych ,,W CIENIU  KRETÓW-
KI”, współorganizatorem było Staro-
stwo Powiatu Limanowskiego. Komisja 
Artystyczna w składzie: kpt. Stefan Żuk 
– przewodniczący – Emerytowany Kapel-
mistrz Reprezentacyjnej Orkiestry Straży 
Granicznej w Nowym Sączu, Stanisław 
Migacz  - muzyk – instruktor orkiestr  
z MCK ,,SOKÓŁ” w Nowym Sączu, Jan Ro-
siek  -  muzyk - Szkoła Muzyczna w No-
wym Sączu, oceniła występy 16 orkiestr 
dętych (585 muzyków). Po zakończeniu 
Przeglądu Komisja stwierdziła wzrost po-
ziomu artystycznego, duże zaangażowa-
nie dyrygentów i muzyków oraz wzrasta-
jącą liczbę młodzieży w zespołach.
Ostateczne wyniki XIII Przeglądu Orkiestr 
Dętych w Laskowej, przedstawiają się na-
stępująco:
W GRUPIE II - ORKIESTR OCHOTNI-
CZYCH STRAŻY POŻARNYCH:
I miejsca w Konkursie - nie przyznano                                                                                          
II miejsce - dyplom i nagrodę pieniężną  
w wysokości  600 zł. przyznano: 
- Orkiestrze Dętej OSP z Dobrej.
Trzy równorzędne III miejsca - dyplomy 
i nagrody pieniężne w wysokości po 500 
zł. przyznano:
- Orkiestrze Dętej OSP “Tymbarski Ton” 
z Tymbarku,
- Orkiestrze Dętej ze Szczawy,
- Orkiestrze Dętej z Jodłownika.
Orkiestry Dęte OSP z Okulic i z Siemiecho-
wa zajęły równorzędne I miejsca, jednak 
wystąpiły one w przeglądzie poza kon-
kursem w celu uzyskania kwalifikacji na 
przegląd finałowy. Otrzymały pamiątko-
we statuetki przeglądu i okolicznościowe 
dyplomy. Orkiestra OSP z Mszany Dolnej 
z powodu nie spełnienia wymogów re-
gulaminu nie została oceniona przez ko-
misję. Jednak organizatorzy przyznali jej 
nagrodę w wysokości 500 zł.
W GRUPIE III - ORKIESTR DZIAŁAJĄ-
CYCH PRZY PARAFIACH:
Dwa równorzędne I miejsca – dużą sta-
tuetkę przeglądu, dyplom i nagrodę pie-
niężną w wysokości po 700 zł. przyznano:
-  Parafialnej Orkiestrze Dętej z Laskowej,
-  Parafialnej Orkiestrze Dętej z Jaworz-
nej.
II miejsce – dyplom i nagrodę pieniężną 
w wysokości 600 zł. przyznano:
-  Orkiestrze Dętej przy Bazylice Mat-
ki Boskiej Bolesnej w Limanowej. 
III miejsce – dyplom i nagrodę pieniężną 
w wysokości 500 zł. przyznano:
-  Parafialnej Orkiestrze Dętej z Krosnej.

W GRUPIE IV - ORKIESTR DZIAŁAJĄ-
CYCH PRZY OŚRODKACH KULTURY I 
STOWARZYSZENIACH:
I miejsce dużą statuetkę przeglądu, dy-
plom i nagrodę pieniężną w wysokości 
700 zł. przyznano:
-  Orkiestrze Dętej ,,ECHO ZAGÓRZAN”  
z Kasiny Wielkiej.
II miejsce – dyplom i nagrodę pieniężną 
w wysokości 600 zł. przyznano:
-  Orkiestrze Dętej z Łukowicy „ECHO 
GMINY ŁUKOWICA”.
III miejsce - dyplom i nagrodę pieniężną 
w wysokości 500 zł. przyznano:
-  Orkiestrze Dętej ,,Sami Swoi” z Kasinki 
Małej.
Orkiestra Dęta z Librantowej wystąpiła  
w przeglądzie poza konkursem. Otrzyma-
ła pamiątkową statuetkę i okolicznościo-
wy dyplom.
W GRUPIE V - BIG – BANDÓW:
I miejsca w Konkursie - nie przyznano.
II miejsce - dużą statuetkę przeglądu, 
dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 
600 zł. przyznano:
-  Big Bandowi ,,Echo Podhala” z Limano-
wej.
Na  XXXV Festiwal  Orkiestr  Dętych  
„ECHO TROMBITY”  w Nowym Sączu Ko-
misja  postanowiła  zakwalifikować:
1.Parafialną Orkiestrę Dętą w Jaworz-
nej,
2.Parafialną Orkiestrę Dętą w Laskowej,
3.Orkiestrę Dętą ,,ECHO ZAGÓRZAN”  
z Kasiny Wielkiej,
4.Orkiestrę Dętą ,,Echo Gminy Łukowi-
ca” z Łukowicy,
5.Big – Band „ECHO - PODHALA” z Lima-
nowej,
6.Orkiestrę Dętą OSP z Okulic,
7.Orkiestrę Dętą OSP z Siemiechowa. 
Nagrody pieniężne ufundowało: Staro-
stwo Powiatowe w Limanowej i Gmin-
ny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki  
w Laskowej. Nagrody kapelmistrzom lub 
kierownikom zespołów wręczyli:
-Pan Wiesław Janczyk – poseł RP, 
-Pan Franciszek Dziedzina – Wicestarosta 
Powiatu Limanowskiego, 
-Pani Jolanta Grzegorzek – Przewodni-
cząca Komisji Kultury, Sportu i Turysty-
ki przy Radzie Powiatu Limanowskiego, 
-Pan Mieczysław Uryga – Członek Zarzą-
du Powiatu Limanowskiego, 

-Pani Stanisława Niebylska – Wójt Gminy 
Laskowa, 
-Pani Ewa Pajor – Przewodnicząca Rady 
Gminy Laskowa.
W trakcie imprezy dla licznie zgroma-
dzonej publiczności koncertował zespół 
„GÓRALSI”. 
Wszystkim orkiestrom gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów.

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT w Laskowej

Dzień Talentów w Szkole Podstawowej 
w Kamionce Małej

W tym roku Święto Patrona Szkoły 
– Jana Matejki, miało szczególną formę -  
zorganizowaliśmy DZIEŃ TALENTÓW. 
Uczniowie prezentowali swoje pasje  
i uzdolnienia. Niektórzy przygotowywali 
wystawy swoich prac. Ponieważ prezen-
tacje talentów miały formę konkursu, 
zwycięzcy wyłonieni zostali w drodze 
tajnego głosowania: I miejsce - Tomasz 
Grzegorzek, który zaimponował talen-
tem aktorskim i przedstawił scenkę ka-
baretową, II miejsce - Sebastian Czech 
wschodząca gwiazda muzyki i III miejsce 
-  grupa taneczna „Wesołe Słoneczka.”
W tym dniu uczniowie mieli możliwość 
spotkania się z utalentowanymi absolwen-
tami Szkoły Podstawowej w Kamionce 
Małej: Zenonem Matrasem – siatkarzem 
i trenerem, Natalią Grzegorzek studentką 
architektury- artystką sztuki współcze-
snej, oraz Pawłem, Piotrem i Dominikiem 
- muzykami.
Swoją obecnością zaszczycił nas Radny 
Rady Gminy Laskowa, a zarazem Sołtys 
wsi Kamionka Mała  Krzysztof Czech, 
wraz z małżonką oraz Rada Rodziców.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej szkoły, pod  adresem 
http://spkamionka.edupage.org/text6/
     

Koordynatorzy Dnia Talentów
  Agnieszka Bukowiec
  Katarzyna Pacuł 
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Obecnie Zespół Interdyscyplinarny obejmuje stałym wsparciem  
18 rodzin, które korzystają ze specjalistycznego poradnictwa 
między innymi socjalnego, psychologicznego oraz prawnego.  
W miesiącu czerwcu w ramach prac Zespołu zorganizowano piel-
grzymkę na Jasna Górę pod hasłem „Rodzina silna trzeźwością”, 
w której wzięło udział 48 osób.  Ponadto zorganizowano dla ro-
dzin wycieczkę do Inwałdu, w której uczestniczyło 47 osób.
W Urzędzie Gminy Laskowa nadal działa Punkt Konsultacyjny 
dla osób uwikłanych między innymi w problem przemocy, uza-
leżnień, trudności wychowawczych oraz dla wszystkich osób, 
które chcą uzyskać wsparcie w celu rozwiązania swojej trudnej 
sytuacji życiowej. Dyżury pełnią: pracownik socjalny, psycho-
log, prawnik oraz dzielnicowy.
Więcej informacji pod nr telefonu 609 892 088
 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Dorota Stanisławczyk

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE LASKOWA INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
W FORMIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
w ostatnim okresie
1. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu 
uczniów do Zespołu Szkół w Laskowej i Ujanowicach.
Postępowanie przetargowe z dnia 15 maja 2012 r. Wpłynęły  
2 oferty. Zamawiający odrzucił 1 ofertę. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma U.T.i H. STAN - TRANS Józef Stanisławczyk, 
34-602 Laskowa 510. W dniu 19 czerwca 2012 r. podpisana zo-
stała umowa z Wykonawcą. Cena oferty -  4.95 zł brutto za 1 km 
dowozu.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa.
Postępowanie przetargowe z dnia 21 czerwca 2012r. Wpłynęło  
7 ofert - Przetarg w trakcie rozstrzygania.

V Międzyszkolne Spotkanie 
Młodych Fizyków i Chemików

Dnia 29.05.2012r. w Publicznym 
Gimnazjum im. Janusza Korczaka w La-
skowej, odbyło się Spotkanie Młodych 
Fizyków i Chemików pod hasłem „Dzi-
wy fizyki i chemii”. W spotkaniu wzięli 
udział gimnazjaliści z Łososiny Dolnej, 
Wilkowiska, Sadek – Kostrzy, Starej 
Wsi, Limanowej i Laskowej oraz na-
uczyciele fizyki i chemii. 

Uczniowie z poszczególnych gim-
nazjów demonstrowali doświadczenia  
i eksperymenty. Zakres ich odbiegał 
nieco od programu szkolnego, ale miał 
na celu zainteresowanie uczniów nie-
którymi fascynującymi i budzącymi 
zdumienie zjawiskami i zmobilizowanie 
ich do lepszej nauki fizyki oraz chemii.
Uczniowie z Zespołu Szkół im. Janusza 
Korczaka w Laskowej – reprezentan-
ci Klubu Młodego Chemika tj: Agata 
Bukowiec, Jan Stach, Krzysztof Zelek, 
Katarzyna Nowak demonstrowali do-
świadczenia: chemiczna latarka czyli 
chemiluminescencja luminolu, wy-
krywanie śladów krwi czyli co jest nie 
widoczne dla oka ludzkiego widoczne 
jest dla chemii, otrzymywanie kwasu 
siarkowego (IV), badanie pH substancji  
z łazienki, oraz seria doświadczeń fi-
zycznych pod wspólnym tytułem „Ma-
rzenie o lataniu”, które wykonali: Mi-
chał Rosiek, Agnieszka Stanisławczyk, 
Monika Bukowiec, Joanna Jelonek.

Audytorium stanowili zaproszeni go-
ście, a to:  Poseł na Sejm RP Pan Wiesław 
Janczyk, Kierownik Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej 
Pani Bożena Chełmecka, Dyrektor Ze-
społu Szkół im. Janusza Korczaka Pani 
mgr Maria Woźniak, Nauczyciele fizyki  

i chemii. 
Jak w ubiegłych latach publiczność 

w wyniku tajnego głosowania wybrała 
najbardziej zadziwiające doświadcze-
nie. W tym roku:

I miejsce otrzymał Michał Gocal - 
uczeń z gimnazjum w Sadku – Kostrzy 
za pokaz pt. „Piasek hydrofobowy”, 
którego przygotowała pani mgr Maria 
Toporkiewicz. 

II miejsce otrzymała Agata Buko-
wiec – uczennica gimnazjum w Lasko-
wej za pokaz pt. „Chemiczna latarka”, 
którą przygotowała pani mgr Aneta 
Niezabitowska – Bielecka,

III miejsce otrzymał Michał Słowi-
kowski uczeń z gimnazjum w Sadku – 
Kostrzy za pokaz pt. „Węże Faraona”, 
którego przygotowała pani mgr Joanna 
Pazdan. 

Na zakończenie imprezy gimnazja-
liści demonstrujący ciekawe doświad-
czenia otrzymali nagrody takie jak: pen-
drive, książki, magiczne kubki, notesy  
i długopisy oraz dyplomy a nauczyciele 
fizyki i chemii podziękowania za trud 
włożony w przygotowanie uczniów do 

udziału w V Międzyszkolnym Spotkaniu 
Młodych Fizyków i Chemików w naszej 
szkole.

Pani Dyrektor mgr Maria Woź-
niak wraz z organizatorkami imprezy  
mgr Anetą Niezabitowską -  Bielecką   
i mgr Reginą Białk złożyła podziękowa-
nie  fundatorom nagród.
Są to:
Pani Stanisława Niebylska Wójt Gminy 
Laskowa ,
Pan Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP,
Pan Adam Dudek Prezes Zarządu Ban-
ku Spółdzielczego w Limanowej,
Pan Piotr Gurgul z Firmy Budowlanej 
„Gurgul”
Pan Stanisław Bieda i Pan Piotr Lis  
z Zakładu Usługowo – Produkcyjnego 
„EMITER”
Spółdzielnia Uczniowska przy Zespole 
Szkół im. Janusza Korczaka.

Aneta Niezabitowska-Bielecka
Nauczyciel Chemii

Gimnazjum w Laskowej
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do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

Aktualności Stowarzyszenia 
„Na Śliwkowym Szlaku”
Wiosenne wydarzenia plenerowe z udziałem Stowarzysze-
nia zaplanowane na obszarze Małopolski powoli dobiegają 
końca. Tradycyjnie już w okresie Wielkanocnym prezen-
towaliśmy swoją ofertę na Rynku Głównym w Krakowie 
podczas Małopolskiego Wielkanocnego Smaku organizo-
wanego przez Urząd Marszałkowski Województwa. Wśród 
„śliwkowych produktów” nie zabrakło smakowitych wę-
dlin wytwarzanych w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego 
Romana Motaka w Iwkowej, naturalnych soków produko-
wanych przez „Słoneczną Tłocznię” w Żmiącej oraz suszo-
nych śliw z gospodarstwa pana Kazimierza Jońca z Sechnej 
oraz pani Ireny Szewczyk z Kobyłczyny. Stoisko promocyj-
ne Stowarzyszenia pojawiło się również na rynku w Lip-
nicy Murowanej, gdzie jak co roku w Niedzielę Palmową 
organizowany był Konkurs Palm i Rękodzieła Artystyczne-
go im. Józefa Piotrowskiego, oraz na płycie lotniska w Ło-
sosinie Dolnej, gdzie odbywał się festyn majowy – święto 
Kwitnących Sadów. 14 – 15 kwietnia w budynku Wydziału 
Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podczas 
XV Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej swoją ofertę 
prezentowała pani Agata Kosakowska z Dobrociesza.
Uznaniem dla naszej działalności była Nominacja w Ogól-
nopolskim Konkursie AGRO POLSKA, która zakończyła 
się sukcesem. Nasz produkt – suska sechlońska (suszona 
suska węgierka) otrzymał główną nagrodę - prestiżowe wy-
różnienie Godłem Promocyjnym AGRO POLSKA, które 
jest symbolem najwyższej jakości oferowanych produktów.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.na-
sliwkowymszlaku.pl, gdzie można obejrzeć relacje i zdjęcia 
ze wspomnianych wydarzeń.

Po czteroletnim okresie działalności Stowarzyszenia „Na 
Śliwkowym Szlaku” przyszedł czas na podsumowania. 
25 kwietnia w Jurkowie (gmina Czchów) odbyło się spra-
wozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Sto-
warzyszenia, które zakończyło czteroletnią kadencję władz 
LGD. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdania  
z działalności organów LGD – Zarządu, Rady oraz Komisji 
Rewizyjnej, a także dokonano podsumowania działalności 
Stowarzyszenia od momentu jego powołania (2.04.2008). 
Kadencja nowych władz wybranych podczas spotkania 
trwać będzie 4 lata (nowy skład władz LGD na stronie in-
ternetowej www.nasliwkowymszlaku.pl). Bogatą oprawę 
kulinarną podczas spotkania zapewniły panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Jurkowie we współpracy z panią Elż-
bietą Ogiela – dyrektor MOKSIR- u w Czchowie. Za wkład 
pracy oraz profesjonalnie przygotowane spotkanie serdecz-
nie dziękujemy.

Wszystkich zainteresowanych kolejnymi konkursami 
przeprowadzanymi za pośrednictwem naszej LGD infor-
mujemy, iż w 2012 roku Stowarzyszenie „Na Śliwkowym 
Szlaku” planuje dwa nabory: w czerwcu w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi”, natomiast w październiku  
w zakresie „Małych projektów”.  Będą to już ostatnie nabo-
ry, a środki niewykorzystane w ich trakcie zostaną przesu-
nięte na nabór rezerwowy w czerwcu 2013 r. 
W związku ze zmianą Rozporządzenia dotyczącego Ma-
łych Projektów zachęcamy do konsultowania pomysłów  
z biurem Stowarzyszenia (kontakt: biuro tel. 14 68 44 549, 
e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl). 

Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

PODZIĘKOWANIE
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” 
składam serdeczne podziękowania członkom organów LGD 
oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia i jego sympaty-
kom za odpowiedzialną i pełną poświęcania działalność na 
rzecz Stowarzyszenia w kadencji 2008 - 2012.
Nasza współpraca przebiegała pomyślnie i zaowocowała 
wdrożeniem wielu projektów służących poprawie jakości ży-

cia mieszkańców obszaru.

Prezes Stowarzyszenia

Katarzyna Jasnos


