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	 Zapraszamy	 na	 Uroczystą	 Mszę	 Świętą	 z	 okazji	
102-	rocznicy	odzyskania	przez	Polskę	Niepodległości.	
Msza	Święta	odbędzie	się	na	,,Jastrząbce”	w	Kamionce	
Małej		w	dniu	11.XI.	2020	roku	o	godzinie11:00.
	 Przed	 Mszą	 Św.	 Władze	 Samorządowe	 Gmin:	
Żegocina	i	Laskowa,		delegacje	szkół	oraz	zaproszeni	
goście	złożą	symboliczne	wiązanki	kwiatów	na	grobach	
poległych	 żołnierzy	 spoczywających	 na	 tamtejszym	
cmentarzu.

	 Urząd	Gminy	Laskowa	od	początku	ogłoszenia	pandemii	nie	wprowadził	 przerw	w	swojej	pracy.	W	celu	zapewnienia	
bezpieczeństwa	Klientom	i	pracownikom	Urzędu	utworzony	został	PUNKT	OBSŁUGI	ZNAJDUJĄCY	SIĘ	NA	PARTERZE.	
Ponadto	na	terenie	budynku	Urzędu	wdrożone	zostały	następujące	obostrzenia:	dezynfekcja	rąk	przy	wejściu	do	budynku,	
obowiązek	zakrywania	ust	i	nosa	oraz	zachowanie	2	metrowego	dystansu	od	innych	osób,	w	pomieszczeniu	mogą	przebywać	
tylko	3	osoby.	
	 Sprawy,	które	nie	wymagają	bezpośredniej	obecności	w	urzędzie,	można	załatwić	telefonicznie,	mailowo	lub	za	pomocą	
korespondencji	tradycyjnej.

18	3300210 sekretariat 18	3300220 drogi

18	3300212 ewidencja	ludności 18	3300219 zagospodarowanie	przestrzenne

18	3300215 Urząd	Stanu	Cywilnego 18	3300211 podatki

18	3300218 zarządzanie	kryzysowe 18	3300222 księgowość

18	3300224	 odpady	komunalne,	kanalizacja,	ochrona	
środowiska

18	3333025 pomoc	społeczna,	zasiłki	rodzinne

18	3300230 działalność	gospodarcza,	transport,	
wycinka	drzew

				Adres	e-mail:	gmina@laskowa.pl

Msza Święta w intencji Ojczyzny

Praca Urzędu Gminy Laskowa podczas pandemii Koronawirusa

Informacja Wójta Gminy Laskowa

Szanowni Państwo,

	 W	ostatnim	czasie	pojawiło	się	wiele	problemów,	z	którymi	musimy	się	wszyscy	zmagać.	Jednym	z	nich	jest	funkcjonowanie	
Punktu	Selektywnej	Zbiórki	Odpadów	Komunalnych	w			Ujanowicach.		Niestety	w	tym	roku	funkcjonowanie	PSZOK-u	było	
bardzo	ograniczone.	W	połowie	marca,	gdy	wybuchła	pandemia	koronawirusa	otrzymaliśmy	pismo	od	 firmy	odbierającej	
odpady,	informujące	nas	o	dodatkowych	obostrzeniach,	którymi	objęty	został	wywóz	odpadów.	Wówczas	podjąłem	decyzję	
o	zamknięciu	PSZOK-u	do	czasu	ustabilizowania	się	sytuacji	związanej	z	panującą	epidemią.	Po	złagodzeniu	obostrzeń		
w	maju	i	czerwcu	odbiór	odpadów	wielkogabarytowych	został	kilkakrotnie	wznowiony.	Niestety	po	otrzymaniu	za	pierwsze	
półrocze	 sprawozdania	 dotyczącego	 odbioru	 odpadów	 z	 terenu	 naszej	Gminy	 okazało	 się,	 że	 niestety	PSZOK	musimy	
zamknąć	na	pewien	czas,	ponieważ	koszt	wywozu	odpadów	znacznie	się	zwiększył.	Otwarcie	PSZOK-u	w	pełnym	wymiarze	
godzin	 skutkowałoby	 kolejną	 podwyżką	 cen	 za	 śmieci.	 Będąc	 świadom	 ciężkiej	 sytuacji	 finansowej	wielu	Mieszkańców	
z	terenu	Gminy,	nie	chciałem	Państwa	obciążać	kolejnymi	podwyżkami.	W	związku	z	powyższym	wyznaczyłem	tylko	dwie	
zbiórki	w	miesiącu	lipcu	i	sierpniu.	Do	końca	października	na	terenie	PSZOK-u	zostanie	zamontowana	waga	a	na	początku	
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Zakaz palenia śmieci !!!

	 W	związku	z	licznymi	zgłoszeniami	dotyczącymi	spalania	odpadów	w	domowych	piecach	i	na	ogniskach	przypominamy,	
iż	 spalanie	 odpadów	 to	 najgorsza,	 najdroższa	 i	 najbardziej	 szkodliwa	dla	 zdrowia	 forma	 „zagospodarowania”	 odpadów.	
Spalanie	odpadów	 jest	 główną	przyczyną	emisji	 silnie	 trujących	gazów	 i	 pyłów,	 które	negatywnie	wpływają	nie	 tylko	na	
środowisko,	ale	przede	wszystkim	na	zdrowie	człowieka.		Palenie	śmieci	w	piecu,	niszczy	przewody	kominowe,	poprzez	
odkładanie	się	tzw.	mokrej	sadzy	w	kominach,	co	może	być	przyczyną	pożaru	budynku.
	 Zgodnie	z	art.	155	i	art.	191	ustawy	z	dnia	14	grudnia	2012r.	o	odpadach	(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	701	ze	zm.),	termiczne	
przekształcanie	 odpadów	 prowadzi	 się	 wyłącznie	 w	 spalarniach	 odpadów	 lub	 w	 współspalarniach	 –	 Kto	 termicznie	
przekształca	odpady	poza	spalarnią	lub	współspalarnią	podlega	karze	aresztu	lub	grzywny,	jest	to	żadna	kara,	bo	cennym	
zdrowiem	zapłacimy	za	to	wszyscy.
	 Przepisy	prawa	określają	czego	nie	wolno	spalać	w	piecach	domowych,	są	to:	plastikowe	butelki,	zużyte	opony,	opakowania	
z	tworzyw	sztucznych,	elementy	drewniane	pokryte	lakierem,	sztuczne	skóry,	opakowania	po	rozpuszczalnikach	i	środkach	
ochrony	roślin,	opakowania	po	farbach	i	lakierach,	plastikowe	torby	z	polietylenu,	papier	bielony	związkami	chloru	z	nadrukiem	
farb	kolorowych,	odzież.
	 W	trosce	o	zdrowie	wszystkich	mieszkańców	apelujemy,	aby	w	piecach	domowych	spalać	tylko	i	wyłącznie	odpowiedni	
dla	pieca	materiał	opałowy,	nie	palić	odpadów	na	ogniskach.	Przyczynimy	się	tym	do	poprawy	jakości	zdrowia	i	życia	nas	
wszystkich.
	 Jednocześnie	dziękujemy	mieszkańcom,	którzy	reagują	na	niewłaściwe	zagospodarowanie	odpadów	oraz	dbając	o	jakość	
powietrza	postępują	z	odpadami	prawidłowo	i	nie	spalają	ich	w	domowych	piecach	i	na	ogniskach.

listopada	przeprowadzimy	jeszcze	jedną	zbiórkę	odpadów	wielkogabarytowych.	Podejmę	wszelkie	starania	aby	w	Nowym	
Roku	PSZOK	wznowił	swoją	działalność.	
	 Szanowni	 Państwo	 w	 związku	 z	 licznymi	 interwencjami	 właścicieli	 posesji	 przyległych	 do	 drogi	 wojewódzkiej	 nr	 965	
przebiegającej	 przez	 teren	 Laskowej,	 pragnę	Państwa	 zapewnić,	 że	 nie	 zostaliście	 Państwo	 pozostawieni	 bez	 pomocy	
ze	strony	Urzędu	Gminy	Laskowa.	Zarządcą	 tej	drogi	 jest	Zarząd	Dróg	Wojewódzkich	w	Krakowie	 i	 to	on	ponosi	pełną	
odpowiedzialność	za	 jakość	wykonanej	 inwestycji	na	wspomnianym	odcinku	drogi.	 	Jako	gospodarz	Gminy	Laskowa	nie	
mogę	obojętnie	przyglądać	się	problemom	związanym	z	odwodnieniem	szczególnie	odcinka	drogi	na	wysokości	skrzyżowania	
z	drogą	powiatową	i	dzielnicy	Widoma.	Problem	odwodnienia	wielokrotnie	zgłaszałem	Zarządcy	drogi,	ponadto	po	każdej	
interwencji	 Mieszkańców	 ja	 osobiście	 lub	 Sekretarz	 czy	 pracownik	 odpowiedzialny	 za	 sprawy	 drogownictwa	 w	 Gminie	
Laskowa,	wyjeżdżaliśmy	w	teren	i	apelowaliśmy	do	wykonawcy	inwestycji	i	Zarządcy	drogi	o	natychmiastowe	rozwiązanie	
problemu.	 W	 Urzędzie	 Gminy	 Laskowa	 jest	 pełna	 dokumentacja	 wszystkich	 naszych	 interwencji	 dotyczących	 głównie	
poprawy	 odwodnienia	 remontowanej	 drogi	 wojewódzkiej.	 Prowadzona	 inwestycja	 nie	 dotyczy	 tylko	 ostatnich	 dwóch	 lat	
mojej	kadencji.	Projekt	przebudowy	drogi	był	opracowany	w	poprzedniej	kadencji	samorządu	Gminy	Laskowa.	Właściciele	
posesji	 przylegających	do	 tej	 drogi	 byli	 uczestnikami	 procesu	wydawania	 decyzji	 o	 pozwoleniu	 na	budowę.	W	ostatnim	
czasie	odbyłem	kilka	spotkań	w	Urzędzie	Gminy	i	siedzibie	Zarządu	Dróg	Wojewódzkich	w	Krakowie,	w	celu	wymuszenia	
na	inwestorze	poprawy	funkcjonowania	odwodnienia	przebudowywanej	drogi	oraz	innych	nieprawidłowości.	Owocem	tych	
spotkań	było	pozytywne	ustosunkowanie	się	Zarządcy	drogi	do	roszczeń	niektórych	Mieszkańców.	Niestety	nie	wszystkie	
problemy	mamy	już	rozwiązane,	ale	zapewniam	Państwa,	że	nie	poprzestanę	na	tym	i	nadal	będę	ingerował	u	Zarządcy	
drogi,	aby	wszystkie	uzasadnione	roszczenia	Mieszkańców	zostały	uwzględnione,	a	problem	odwodnienia	drogi	na	całym	jej	
odcinku	został	pozytywnie	rozwiązany.	
	 W	 ostatnim	 czasie	 prowadzone	 są	 prace	 w	 budynku	 Ośrodka	 Zdrowia	 w	 Laskowej,	 których	 celem	 jest	 adaptacja	
pomieszczeń	znajdujących	się	na	poddaszu	budynku	Ośrodka	na	gabinety	lekarskie.	Jestem	dobrej	myśli,	że	ukończone	
prace	pozytywnie	wpłyną	na	pracę	Ośrodka	Zdrowia	i	zwiększą	wachlarz	świadczonych	przez	niego	usług	medycznych.	
	 Cieszę	się	bardzo,	że	rok	szkolny	rozpoczął	się	bez	przeszkód	i	wszystkie	dzieci	od	pierwszego	września	mogły	wrócić	
do	ławek	szkolnych.		Wiem,	że	powrót	do	szkoły	budzi	u	wielu	rodziców	i	nauczycieli	obawy	związane	z	ryzykiem	zakażenia	
się	COVID-19,	ale	 jestem	przekonany,	że	 jeżeli	będziemy	wszyscy	przestrzegać	ogólnych	zasad	tj.	noszenia	maseczek,	
mycia	rąk,	zachowania	dystansu	i	częstej	dezynfekcji	oraz	innych	wytycznych	Ministerstwa	Edukacji,	uda	nam	się	spokojnie	
przetrwać	 ten	 trudny	 dla	 nas	 wszystkich	 czas.	 Apeluję	 do	 Państwa	 o	 taką	 wspólną	 troskę	 nie	 tylko	 o	 swoje	 zdrowie,	
ale	 i	 o	 zdrowie	 drugiego	 człowieka.	 Dziękuję	 dyrektorom	 szkół,	 nauczycielom	 i	 pracownikom	 obsługi	 za	 przygotowanie	
obiektów	szkolnych,	dziękuję	również	rodzicom,	dzieciom	i	młodzieży	za	dostosowanie	się	do	obecnej	sytuacji.	Wszystkim	
uczniom	życzę	wielu	sukcesów	i	przede	wszystkim	dużo	zdrowia,	aby	nauka	przez	cały	rok	mogła	przebiegać	w	warunkach	
stacjonarnych,	a	nauczycielom	życzę	wytrwałości,	pogody	ducha	i	oczywiście	dobrego	zdrowia.
 

Z wyrazami szacunku 

Piotr Stach 
Wójt Gminy Laskowa
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Powszechny spis rolny PSR 2020 

Wsparcie doradcze dla Organizacji Pozarządowych

Termin spisu
Powszechny	spis	rolny	PSR	2020	zostanie	przeprowadzony	na	
terenie	całego	kraju	w	terminie	od	1	września	do	30	 listopada	
2020	r.,	według	stanu	na	dzień	1	czerwca	2020	r.

Obowiązek spisowy
Udział	w	spisie	 rolnym	 jest	obowiązkowy,	co	wynika	z	ustawy	
o	Powszechnym	Spisie	Rolnym.

Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet
Każdy	użytkownik	gospodarstwa	rolnego	ma	obowiązek	spisać	się	samodzielnie	przez	Internet,	wypełniając	formularz	dostępny	na	
stronie	internetowej	GUS	https://spisrolny.gov.pl.	W	dobie	epidemii	jest	to	najbezpieczniejsza	i	najwygodniejsza	metoda.	Jeśli	ktoś	
nie	ma	komputera	lub	urządzenia	z	dostępem	do	Internetu	powinien	udać	się	do	swojego	Gminnego	Punktu	Spisowego	gdzie	będą	
udostępnione	 pomieszczenia	wyposażone	w	 sprzęt	 komputerowy	 z	 dostępem	 do	 Internetu.	 Uzupełniającą	 formą	 jest	 spis	 przez	
telefon,	którego	można	dokonać	dzwoniąc	na	infolinię	spisową	pod	numer

*	22	279	99	99	wew.,	wybierając	opcję	„Spisz	się	przez	telefon”.	Osoby,	które	nie	spiszą	się	samodzielnie	przez	Internet	lub	dzwoniąc	
na	infolinię	mogą	spodziewać	się	telefonu	rachmistrza	spisowego.

Infolinia spisowa
W	przypadku	 jakichkolwiek	 pytań	 lub	wątpliwości	 dotyczących	 spisu	 rolnego	 istnieje	możliwość	 kontaktu	 z	 infolinią	 spisową	 pod	
numerem	22	279	99	99	wew.	1	(koszt	połączenia	zgodny	z	cennikiem	operatora).	Konsultanci	infolinii	pomogą	również	zweryfikować	
czy	jesteście	Państwo	objęci	obowiązkiem	spisowym,	czy	też	sprawdzić	tożsamość	rachmistrza	spisowego.

List Prezesa GUS
W	ramach	kampanii	informacyjnej	i	popularyzującej	spis	rolny	do	użytkowników	gospodarstw	rolnych,	został	rozesłany	List	Prezesa	
Głównego	Urzędu	Statystycznego	zawierający	wszystkie	najważniejsze	instrukcje	związane	z	organizacją	spisu,	w	tym	indywidualny	
numer	gospodarstwa	rolnego	(w	lewym	górnym	rogu	listu),	który	należy	wprowadzić	podczas	logowania	do	aplikacji	spisowej.

Tajemnica statystyczna
Wszystkie	pozyskane	w	czasie	spisu	dane	podlegają	bezwzględnej	ochronie	na	zasadach	określonych	w	art.	10	ustawy	z	dnia	29	
czerwca	1995	r.	o	statystyce	publicznej	(t.j.	Dz.	U.	z	2019	r.	poz.	649,	z	późn.	zm.).	Zapewniamy,	że	Państwa	dane	osobowe	i	dane	
o	gospodarstwie	są	prawnie	chronione	i	objęte	tajemnicą	statystyczną.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w ramach operacji pn. „Inkubator organizacji 
pozarządowych – wsparcie doradcze” organizuje bezpłatne doradztwo dla Organizacji Pozarządowych mających siedzibę 
na obszarze działania Stowarzyszenia (Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Laskowa, Słopnice, Tymbark, Kamienica, 
Łukowica, Jodłownik, Dobra). Doradztwo obejmuje zakres prawny, księgowy oraz ogólny dotyczący działalności Organizacji 
Pozarządowych. 

Doradztwo	 Prawne	 będzie	 świadczone	 do	 grudnia	 2020r.	 	 w	 siedzibie	 Stowarzyszenia	 LGD	 „Przyjazna Ziemia Limanowska”,	 
ul.	Józefa	Piłsudskiego	20,	34-600	Limanowa,	w	godzinach	pracy	biura.		

Harmonogram	udzielania	doradztw	zamieszczony	jest	na	stronie	internetowej	www.lgdlimanowa.eu
 
W	celu	skorzystania	z	usługi	doradczej	bardzo	prosimy	o	wcześniejszy	kontakt	telefoniczny	pod	numerem	tel.	787	917	005.

Operacja pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”.
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0630036/18.

Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
-wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

,,Celem operacji jest wzrost poziomu wiedzy związanej z aspektami księgowymi i prawnymi oraz możliwościami założenia i prowadzenia 
organizacji pozarządowej na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Cel 
zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową”.



Działalność Ośrodka Almatur w Laskowej w latach 1975 - 1999
	 W	latach	1975-1999	na	terenie	miejscowości	Laskowa,	prężnie	
działał	 Ośrodek	 Wypoczynkowy	 Almatur.	 W	 połowie	 lat	 70-
tych		kierownikiem	Ośrodka	Almatur	w	Laskowej	został	Leopold	
Adamczyk.	Zgodnie	z	założeniami	Rady	Okręgowej	Zrzeszenia	
Studentów	 Polskich	 w	 Krakowie	 działalność	 pana	 Adamczyka	
polegała	na	organizacji	obozów	dla	studentów	różnych	uczelni,	
głównie	 krakowskich.	 Uczestnicy	 takich	 obozów	 nie	 tylko	
wypoczywali,	pokonywali	turystyczne	szlaki	Beskidu	Wyspowego,	
ale	brali	 też	udział	w	szkoleniach,	wykładach	 i	prelekcjach.	Na	
przykład	studenci	Akademii	Sztuk	Pięknych	w	Krakowie	brali	udział	
w	warsztatach	 	 z	 różnych	 form	plastycznych,	m.in.	 	malarstwa	
plenerowego,	 a	w	 ramach	ćwiczeń	 z	grafiki	 uwieczniali	 kościół	
w	 Laskowej.	 Nie	 sposób	 wymienić	 wszystkich,	 którzy	 w	 ciągu	
tych	24	 lat	odwiedzili	Almatur	w	Laskowej,	ale	na	pewno	warto	
wspomnieć	studentów	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	tworzących	
studencką	 rozgłośnię	 radiową	 Radio	 Alma.	 Jej	 założycielem	
i	 szefem	 był,	 nieżyjący	 już,	 Stanisław	 Smółka,	 późniejszy	
współtwórca	radia	RMF	–	FM		oraz		redaktor	 i	szef	RMF	–	FM	
w	Katowicach.	Jeszcze	przez	wiele	lat	po	studiach	odwiedzał	on	
Laskową,	wspominając	studenckie	obozy	w	Almaturze.	Zdarzały	
się	też	wizyty	studentów	z	krajów	dawnego	bloku	wschodniego,	
którzy	 w	 podróży	 przez	 Polskę	 zatrzymywali	 się	 w	 Ośrodku	
Almatur	 w	 Laskowej.	 Bardzo	 popularne	 wśród	 studentów	 były	
tzw.	obozy	wędrowne.	Dla	młodych	ludzi,	przemierzających	szlaki	
Beskidu	Wyspowego,	Gorców	 i	 innych	pasm	górskich	naszego	
regionu,	 Laskowa	 była	 zawsze	 stałym	 punktem	 noclegowym	
a	 także	 kilkudniowym	 przystankiem	 dla	 zregenerowania	 sił	
przed	dalszym	marszem.	Przez	długie	lata	ośrodek	funkcjonował	
głównie	jako	baza	studenckich	obozów	letnich.
	 W	 latach	 1974	 –	 1997	 laskowski	 Almatur	 gościł	 również	
sportowców	AZS	Gliwice	–	sekcję	judo	prowadzoną	przez	pana	
Czesława	Garncarza.	Pan	Czesław	upodobał	sobie	Laskową	jako	
bazę	 na	 obozy	 kondycyjne	 dla	 swoich	 zawodników.	 Zajmowali	
oni	głównie	domki	dolne,	a	czasem,	za	zgodą	władz	gminnych,	
rozbijali	własną	bazę	namiotową	poza	 terenem	ośrodka.	Przez	
te	 lata	 przewinęły	 się	 przez	 Laskową	 pokolenia	 świetnych	
sportowców,	którzy	dzięki	twardej	dyscyplinie	trenera	zdobywali	
wiele	medali	w	kraju	i	za	granicą.	
	 Lata	 80	 –te	wyznaczyły	 nowe	 kierunki	 działalności	 ośrodka.	
Okazało	 się,	 że	 zarówno	 infrastruktura,	 jak	 i	 jego	 urokliwe	
usytuowanie,	 stwarzają	 możliwości	 przyjmowania	 nie	 tylko	
studentów,	 dlatego	 Almatur	 otworzył	 się	 też	 na	 inne	 grupy	
zorganizowane.	 Na	 przełomie	 lat	 1980/90	 zainteresowanie	
ośrodkiem	było	bardzo	duże.
	 Przez	 kilka	 lat	 organizowane	 były	 tu	 kolonie	 dla	 dzieci,	
najczęściej	 z	 Białegostoku,	 obozy	 szkoleniowe	 dla	 młodzieży.	
Szkoła	językowa	World,	jako	jedna	z	pierwszych,	w	czasie	wakacji	
przyjeżdżała	tu	na	obozy	 językowe,	w	czasie	których	regularne	
zajęcia,	 przeplatane	wypoczynkiem,	 odbywały	 się	 na	 świetlicy,	
albo	 na	 głównym	 trawniku	 między	 domkami	 lub	
w	plenerze.	

Uczestników	 obozów	 językowych	 odwiedzała	 zawsze	 grupa	
o	 takim	 samym	 charakterze	 ze	 Stanów	 Zjednoczonych,	 która	
podróżowała	po	Europie,	a	na	koniec	wojaży	trafiała	do	Laskowej	
na	spotkanie	kończące	się	ogniskiem	i	dyskoteką.
	 Studenckie	 obozy	 kolarskie	 także	 wpisują	 się	 w	 historię	
tego	miejsca.	 Ich	organizatorem	był	Akademicki	Klub	Turystyki	
Rowerowej	 „ZRYW”	 działający	 przy	 biurze	 Almatur.	 W	 latach	
1980	-	1990	w	Laskowej	odbyło	się	11	zlotów	„ZRYWU”.	Pierwszy	
miał	charakter	klubowy,	każdy	kolejny	zasięg	ogólnopolski.	Zloty	
te	odbywały	się	najczęściej	w	dniach	od	1	 -	3	maja	 i	 trwały	od	
dwóch	do	czterech	dni.	Na	zasadzie	zlotu	gwiaździstego	początki	
tras	 były	 wyznaczane	 w	 różnych	 miejscowościach	 Małopolski,	
a	 po	 2-3	 dniach	 wszyscy	 zjeżdżali	 się	 na	 metę	 w	 Laskowej.	
Tu,	na	terenie	ośrodka,	odbywały	się		różne	konkursy	rowerowo-
sprawnościowe,	 zawody	 jazdy	 na	 czas	 lub	 rowerowa	 jazda	 na	
orientację	 po	 okolicznych	 lasach.	 Cała	 impreza	 kończyła	 się	
oczywiście	ogniskiem	i	zabawą.
	 Gośćmi	 ośrodka	 byli	 też	 członkowie	 Akademickiego	 Klubu	
Podwodnego	„Krab”	AGH	działającego	przy	Akademii	Górniczo-
Hutniczej	 	 w	 Krakowie,	 którzy	 prowadzili	 dla	 chętnych	 zajęcia	
teoretyczne,	 wyświetlali	 slajdy	 z	 egzotycznych	 wypraw	 klubu,	
pokazywali	podwodne	zdjęcia.	Dla	wielu	gości	tych	spotkań	było	
to	bardzo	ciekawe	doświadczenie	i	przeżycie.
	 Inną	 grupą,	 organizującą	 wakacyjne	 obozy	 szkoleniowe	
w	 Laskowej,	 było	 Stowarzyszenie	 Młodych	 Demokratów.	 Na	
zlecenie	Kancelarii	Sejmu	wykłady	prowadzili	politycy	i	ministrowie	
ówczesnego	rządu.
	 Wartym	odnotowania	faktem	jest	też	pewne	ciekawe	zdarzenie	
kulturalne.	Otóż,	na	zaproszenie	szantowego	zespołu	Zośka	–	C	
dur	 z	 Tymbarku,	w	 Limanowskim	Domu	Kultury	wystąpiły	 dwa	
zespoły	 szantowe	 –	 Cztery	 Refy	 i	 Pioruners.	 Prezentowany	
przez	 nich	 gatunek	 muzyczny	 (piosenka	 żeglarska)	 był	 może	
mało	znany	na	 tym	 terenie,	ale	oba	zespoły	należały	wówczas	
do	 jednych	 z	 najlepszych	 zarówno	 w	 Polsce	 jak	 i	 w	 Europie.	
Finał	 tego	 koncertu	 odbył	 się	 wieczorem	 na	 terenie	 Almaturu	
w	 Laskowej,	 gdzie	 w	 gronie	 znajomych	 i	 zaproszonych	
gości	 wzbijały	 się	 w	 górę	 iskry	 ogniska	 i	 dźwięki	 wspólnego	
śpiewania.	 Zmiana	 profilu	 ośrodka,	 z	 typowo	 studenckiego	 na	
wypoczynkowy,	nie	oznaczała	jednak	odcięcia	się	od	środowiska	
akademickiego.	Przez	wiele	lat,	we	wrześniu,	były	organizowane	
turnusy	adaptacyjne	dla	studentów	pierwszego	roku,	tak	zwane	
obozy	zerowe.
	 Tak	duże	zainteresowanie	ośrodkiem	Almatur	w	Laskowej	nie	
było	 przypadkowe.	 Stworzona	 przez	 kierownika	 ośrodka,	 pana	
Leopolda	Adamczyka,	baza	noclegowa	i	funkcjonująca	w	okresie	
wakacyjnym	kuchnia	i	stołówka	zapewniały	turystom	odpowiedni	
standard	wypoczynku.	A	 czasy	wtedy	 nie	 były	 łatwe.	 Zaplecze	
kuchenne	nie	mogłoby	 funkcjonować,	gdyby	nie	pomoc	prezes	
GS-u,	 pani	 Marii	 Greń,	



która	od	samego	początku	była	wielkim	sympatykiem	ośrodka.	
Bez	jej	pomocy	i	wsparcia	nie	udałoby	się	zrealizować	założonych	
celów	 i	 zadań.	To	dzięki	pani	Marii	Greń	wyżywienie	 i	obsługa	
kuchni	w	ośrodku	były	na	bardzo	wysokim	poziomie.
	 Od	początku	do	końca	funkcjonowania	Almaturu	w	Laskowej,	
pod	 kierownictwem	 pana	 Leopolda	 Adamczyka,	 ilość	 miejsc	
noclegowych	i	zaplecze	żywieniowe	nie	zmieniały	się.	W	górnej	
części	 ośrodka	 było	 10	 piętrowych	 domków	 (około	 100	miejsc	
noclegowych)	w	tym	domek	kierownika,	sanitariaty	z	prysznicami,	
kuchnia,	 stołówka	 i	 świetlica.	 W	 dolnej	 części	 znajdowało	 się	
15	 domków	 parterowych	 3-osobowych,	 jednakże,	 wskutek	
wcześniejszych	powodzi,	kilka	z	nich	zostało	zaadoptowanych	na	
magazyny.	Nie	wszystkie	też	górne	domki	dotrwały	do	roku	1999.	
W	połowie	lat	80-tych	domek	numer	4,	na	skutek	niefrasobliwości	
jednego	z	mieszkańców,	zajął	się	ogniem	i	nie	nadawał	się	 już	
do	remontu	mimo	szybkiej	akcji	gaszenia.	Po	kilku	latach	w	tym	
miejscu	 został	 postawiony	 domek	 w	 stylu	 bacówki,	 z	 kuchnią,	
dużą	świetlicą	 i	dużą	 ilością	miejsc	noclegowych.	 I	 ten	właśnie	
domek,	jako	jedyny,	do	dnia	dzisiejszego	stoi	na	terenie	byłego	
ośrodka.
	 W	dolnej	 części	ośrodka	było	betonowe	boisko	do	siatkówki	
i	badmintona.	Po	pewnym	czasie	padł	pomysł,	by	poszerzyć	bazę	
sportową	o	kort	tenisowy,	który	powstał	w	roku	1988	jako	jeden	
z	pierwszych	w	 tym	rejonie	województwa	nowosądeckiego.	Był	
to	kort	ze	sztuczną	nawierzchnią	i	oświetleniem.	Pomysł	okazał	
się	 trafiony;	 kort	 tenisowy	cieszył	 się	dużym	zainteresowaniem	
wypoczywających	 oraz	 mieszkańców	 Laskowej	 i	 okolicznych	
miejscowości.	 W	 następnym	 roku,	 w	 czasie	 wakacji,	 zaczęła	
funkcjonować	szkółka	tenisowa	prowadzona	przez	braci	Romana	
i	 Stanisława	 Duchników.	 Popularność	 szkółki	 sprawiła,	 że	 już	
po	 roku	 funkcjonowania	 kortu	 został	 zorganizowany	wakacyjny	
turniej	 tenisowy,	 który	odbywał	 się	 co	 roku	 i	 cieszył	 się	dużym	
zainteresowaniem	 nie	 tylko	 wczasowiczów,	 mieszkańców	
Laskowej	 i	 okolic,	 ale	 brali	 w	 nim	 udział	 także	 zawodnicy	
z	 Krakowa	 i	 Tarnowa.	 Po	 czasie	 okazało	 się,	 że	 sam	 kort	 nie	
wystarczy	i	trzeba	było	postawić	ścianę	z	nawierzchnią	ziemną,	
na	której	można	było	ćwiczyć	bezpłatnie.	W	1997	roku,	podczas	
niezapomnianej	 powodzi,	 właśnie	 ta	 ściana,	 jak	 twierdzi	 wiele	
osób,	 uratowała	 przed	 zniszczeniem	 oczyszczalnię	 ścieków	
znajdującą	się	zaraz	za	tą	ścianą.
	 W	pierwszej	połowie	lat	90-tych,	w	wyniku	zmian	odgórnych,	
zmienił	 się	 status	 ośrodka,	 który	 nie	 podlegał	 już	 firmie	
turystycznej	 Almatur,	 a	 spółce	 ALMA-TOUR.	 Takie	 zmiany	
dotyczyły	 większości	 ośrodków	 turystycznych	 podlegających		
firmie	Almatur	z	siedzibą	główną	w	Krakowie.	W	wyniku	tych	zmian	
znacznie	 spadła	 liczba	 zorganizowanych	 turnusów,	 a	 ośrodek	
stał	się	miejscem	wypoczynku	

rodzinnego.	W	tym	czasie	bardzo	dużo	osób	wynajmowało	domki	
prywatnie	 -	 dla	 siebie	 i	 całych	 rodzin.	 Bliskość	 rzeki	 Łososiny,	
możliwość	przemierzania	górskich	szlaków	Beskidu	Wyspowego	
oraz	warunki	do	spokojnego	i	swobodnego	wypoczynku	stanowiły	
dla	wielu	osób	atrakcyjną	ofertę	wakacyjną.	W	wielu	przypadkach	
byli	 to	 ludzie,	 którzy	 w	 latach	 70-tych	 bywali	 tu	 na	 obozach	
studenckich.
	 Początek	 końca	 ośrodka	 to	 pamiętny	 rok	 1997	 i	 powódź,	
która	dokonała	niesamowitych	zniszczeń.	Dolna	część	ośrodka	
praktycznie	 przestała	 istnieć;	 kort	 tenisowy,	 lampy	 i	 domki	 nie	
nadawały	się	już	do	remontu,	zaś	górna	część	została	całkowicie	
zalana,	a	kiedy	woda	opadła,	zostały	tony	mułu.	Dzięki	determinacji	
kierownika,	 pana	 Leopolda	 Adamczyka	 i	 pomocy	 wielu	 ludzi,	
w	 tym	mieszkańców	 Laskowej	 również	 pokrzywdzonych	 przez	
ten	żywioł,	udało	się	doprowadzić	górną	część	ośrodka	do	stanu	
pozwalającego	na	dalsze	funkcjonowanie.	Przez	następne	dwa	
lata	 ośrodek	 funkcjonował	 już	 tylko	w	 okresie	wakacyjnym	 i	 to	
w	niewielkim	wymiarze.	Natomiast	całkowicie	zniszczona	dolna	
część	 ośrodka,	 za	 pozwoleniem	 pana	 Leopolda	 Adamczyka,	
stała	się	bazą	treningową	dla	druhów	OSP	w	Laskowej.	Użycie	
sprzętu	 gaśniczego	 w	 rozległym	 terenie	 stwarzało	 doskonałą	
możliwość	szkolenia	strażaków	z	tej	jednostki.																																																																																																																																								
	 Brak	 inwestora	 do	 przeprowadzenia	 kapitalnego	 remontu	
ośrodka	po	powodzi	doprowadził	do	jego	zamknięcia	we	wrześniu	
1999	roku.
	 Patrząc	z	perspektywy	tych	kilkudziesięciu	lat	funkcjonowania	
Ośrodka	Almatur	w	Laskowej,	można	powiedzieć,	że	był	to	dobry	
czas,	który	pozostał	w	pamięci	wielu	odwiedzających	to	miejsce	
ludzi.	To	nie	luksus	mieszkaniowy	ale	prostota	domków,	swoboda	
wypoczynku	 i	 świetny	 klimat	 stworzony	 przez	 kierownika,	
pana	Leopolda	Adamczyka,	złożyły	się	na	sukces	ośrodka.	Do	
osiągnięcia	 tego	 sukcesu	 niewątpliwie	 przyczyniła	 się	 również	
dobra	współpraca	z	lokalnymi	władzami.	W	obliczu	pojawiających	
się	problemów,	zawsze	udawało	się	je	rozwiązać	z	korzyścią	dla	
obu	stron,	by	móc	promować	ośrodek	i	Laskową.
	 Składam	 serdeczne	 podziękowania	 panu	 Wójtowi	 Gminy	
Laskowa,	 Piotrowi	 Stachowi	 za	 możliwość	 współpracy	 przy	
realizacji	tego	projektu.

Paweł Adamczyk
syn pana Leopolda Adamczyka

kierownika byłego Ośrodka Almatur w Laskowej

Działalność Ośrodka Almatur w Laskowej w latach 1975 - 1999
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Gminne Dożynki – „Święto Plonów”

	 Gminne	 Dożynki	 -	 „Święto	 Plonów”,	 rozpoczęły	 się	 przemarszem	 barwnego	 korowodu		 Gminne	 Dożynki	 -	 „Święto	 Plonów”,	 rozpoczęły	 się	 przemarszem	 barwnego	 korowodu	
dożynkowego	 z	 placu	 przy	 plebanii	 do	 Kościoła,	 gdzie	 nastąpiło	 uroczyste	 poświęcenie	
wieńców	dożynkowych,	przygotowanych	przez	wszystkie	sołectwa	Gminy	Laskowa,	po	czym	
rozpoczęła	 się	 uroczysta	 Msza	 Święta	 dziękczynna	 z	 okazji	 Jubileuszu	 650-lecia	 lokacji	
wsi	Żmiąca,	koncelebrowana	pod	przewodnictwem	Biskupa	Andrzeja	Jeża	 -	ordynariusza	
Diecezji	Tarnowskiej	w	asyście	Proboszcza	tutejszej	Parafii	ks.	Marka	Wójcika	i	ks.	Prałata	
Andrzeja	Wanata	Wicedziekana,	Proboszcza	Parafii	w	Laskowej,	sprawowana	w	Kościele	
pod	wezwaniem	Najświętszego	 Serca	 Pana	 Jezusa	w	 Żmiącej.	 Na	Mszy	 Świętej	 obecni	
byli	również	księża	sprawujący	posługę	w	pozostałych	Parafiach	Gminy	Laskowa.	Oprawę	
muzyczną	Mszy,	jak	i	całego	wydarzenia	zapewniła	Parafialna	Orkiestra	Dęta	z	Jaworznej.
	 Po	Mszy	Świętej,	 korowód	 dożynkowy	 udał	 się	 na	 plac	 dożynkowy,	 gdzie	Starostowie		 Po	Mszy	Świętej,	 korowód	 dożynkowy	 udał	 się	 na	 plac	 dożynkowy,	 gdzie	Starostowie	
Dożynek	 Anna	 i	 Stanisław	 Nowak,	 obdarowali	 Wójta	 Gminy	 Laskowa	 -	 Piotra	 Stacha,	
chlebem,	miodem,	winem	i	koszem	owoców	-	symbolami	tegorocznych	plonów.
	 Podczas	uroczystości	obecni	byli	przedstawiciele	władz	państwowych:	Urszula	Nowogórska	
-	Poseł	RP,	powiatowych:	Mieczysław	Uryga	-	Starosta	Powiatu	Limanowskiego,	Wojciech	
Włodarczyk	-	etatowy	członek	Zarządu	Rady	Powiatu	Limanowskiego,	Dorota	Stanisławczyk	
i	 Stefan	 Hutek	 -	 Radni	 Rady	 Powiatu	 Limanowskiego	 oraz	 samorządowcy	 i	 dyrektorzy	
jednostek	organizacyjnych	Gminy	Laskowa.jednostek	organizacyjnych	Gminy	Laskowa.
	 Po	 przywitaniu	 i	 przemówieniu	 zaproszonych	 gości,	 odbył	 się	 XXIII	 Gminny	 Konkurs	
Wieńców	Dożynkowych.
	 Komisja	Konkursowa	w	 składzie:	Maria	Brylak	 -	 Załuska	 -	 etnograf,	 emerytowany	 pracownik	Muzeum	Okręgowego	w	Nowym	
Sączu,	Edyta	Kolawa	-	pracownik	Powiatowego	Zespołu	Doradztwa	Rolniczego	w	Limanowej,	Beata	Kubatek	-	instruktor	GOKSiT	
w	Laskowej,	po	obejrzeniu	i	gruntownej	ocenie	9	wieńców	dożynkowych	z:	Jaworznej,	Kamionki	Małej,	Kobyłczyny,	Krosnej,	Laskowej,	
Sechnej,	Strzeszyc,	Ujanowic	i	Żmiącej	postanowiła	przyznać	następujące	miejsca	i	nagrody:

Nagrodę Grand Prix, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 900, 00 zł. 
przyznano Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny.
Pozostałe Grupy:
• Grupa Wieńcowa z Jaworznej,
• Grupa Wieńcowa z Kamionki Małej,
• Grupa Wieńcowa z Krosnej,
• Grupa Wieńcowa z Laskowej,
• Grupa Wieńcowa z Sechnej,
• Grupa Wieńcowa ze Strzeszyc,
• Grupa Wieńcowa z Ujanowic,
• Grupa Wieńcowa ze Żmiącej,• Grupa Wieńcowa ze Żmiącej,
otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 700,00 zł. każda.otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości po 700,00 zł. każda.

	 Stosowne	dyplomy	 i	nagrody	pieniężne	dla	Grup	Wieńcowych,	wręczyli:	Urszula	Nowogórska	 -	Poseł	RP,	Mieczysław	Uryga	 -	
Starosta	Powiatu	Limanowskiego,	oraz	Piotr	Stach	-	Wójt	Gminy	Laskowa.
	 Zgromadzeni	gratulowali	Grupom	wspaniale	wykonanych	wińców	oraz	ich	prezentacji,	natomiast	Komisja	Konkursowa	podkreśliła	
ich	bardzo	wysoki	poziom	artystyczny,	życząc	podtrzymania	tej	wspaniałej	tradycji	w	latach	następnych.
	 Konferansjerem	był	Józef	Wójtowicz,	o	bezpieczeństwo	podczas	przemarszu	barwnego	korowodu	dożynkowego	z	Kościoła	na	
plac	przy	plebanii	zadbali	druhowie	z	OSP	ze	Strzeszyc	 i	Ujanowic.	Panie	z	KGW	ze	Żmiącej	zajęły	się	poczęstunkiem	wiejskimi	
smakołykami.
	 Wszystkim	zaangażowanym	w	pomoc	przy	organizacji	i	obsłudze	Dożynek	dziękujemy,	mieszkańcom	Gminy	Laskowa	i	turystom	
dziękujemy	za	przybycie	i	świętowanie	razem	z	nami.

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT w Laskowej

 W imieniu własnym i Rady Gminy Laskowa, składam wszystkim Mieszkańcom Żmiącej serdeczne podziękowania za ogromne  W imieniu własnym i Rady Gminy Laskowa, składam wszystkim Mieszkańcom Żmiącej serdeczne podziękowania za ogromne 
zaangażowanie, wsparcie i aktywny udział w organizacji tegorocznych Gminnych Dożynek - „Święta Plonów” i Jubileuszu 650 - lecia zaangażowanie, wsparcie i aktywny udział w organizacji tegorocznych Gminnych Dożynek - „Święta Plonów” i Jubileuszu 650 - lecia 
lokacji Żmiącej.
 Dożynki, to najważniejsze święto rolników, stanowiące zwieńczenie ich całorocznego trudu. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu  Dożynki, to najważniejsze święto rolników, stanowiące zwieńczenie ich całorocznego trudu. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu 
wysiłkowi, tegoroczne „Święto Plonów” stało się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy Mieszkańców Gminy Laskowa wysiłkowi, tegoroczne „Święto Plonów” stało się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy Mieszkańców Gminy Laskowa 
oraz radosnego świętowania w Żmiącej ze względu na okazały Jubileusz 650 - lecia lokacji wsi i 40 - lecia powstania parafii Żmiąca.

Piotr Stach
Wójt Gminy Laskowa
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NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

	 W	dniu	1	września	uczniowie	naszej	gminy	 rozpoczęli	nowy	 rok	szkolny.	Ten	dzień	był	szczególny	dla	najmłodszych	uczniów,	
którzy	po	 raz	pierwszy	usiedli	w	szkolnej	 ławce,	 to	niezwykłe	przeżycie	 także	dla	 ich	 rodziców.	Naukę	w	klasie	pierwszej	 szkoły	
podstawowej	rozpoczęło	111	uczniów.
	 Wszystkim	uczniom,	nauczycielom	oraz	pracownikom	placówek	oświatowych	życzymy,	aby	rozpoczęty	rok	szkolny	był	owocny,	
nauka	ciekawa,	wyniki	egzaminów	wspaniałe,	a	szkoły	bezpieczne.

Stan	organizacji	szkół	podstawowych	w	roku	szkolnym	2020/2021.

Lp. Wyszczególnienie
Liczba 

oddziałów
Liczba 

uczniów

w tym:

0 I II III IV V VI VII VIII

1. Szkoła	Podstawowa	Laskowa 16 301 - 42 50 43 30 32 41 32 31

2. Szkoła	Podstawowa	Kamionka	Mała 9 102 23 10 13 13 9 5 8 13 8

3. Szkoła	Podstawowa	Jaworzna 9 103 12 9 7 16 14 8 13 17 7

4.	 Szkoła	Podstawowa	Krosna 9 62 7 5 7 9 5 5 10 7 7

5. Szkoła	Podstawowa	Ujanowice 9 145 - 24 15 18 16 14 13 34 11

6. Szkoła	Podstawowa	Sechna 9 76 15 6 5 7 8 3 10 10 12

7. Szkoła	Podstawowa	Żmiąca 9 102 12 15 11 10 12 5 13 16 8

Razem 70 891 69 111 108 116 94 72 108 129 84

Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów

1. Przedszkole	Publiczne	w	Zespole	Szkolno-Przedszkolnym	w		Laskowej 6 150

2. Przedszkole	Publiczne	w	Zespole	Szkolno-Przedszkolnym	w	Ujanowicach 4 90

3. Przedszkole	Niepubliczne	Krosna 1 33

4. Przedszkole	Niepubliczne	Ujanowice 1 20

5. Przedszkole	Niepubliczne	„Słoneczko”	Laskowa	 2 22

6. Przedszkole	Niepubliczne	„Wesołe	Krasnoludki”	Ujanowice 1 25

Ogółem: 15 340

Stypendia	za	wyniki	w	nauce	
Komisja	ds.	Rozpatrywania	Wniosków	o	Stypendium	na	posiedzeniu	w	dniu	19	sierpnia	2020	roku	przyznała	29	uczniom	stypendia	za	
szczególne	osiągnięcia	w	nauce	i	sztuce	w	roku	szkolnym	2019/2020	na	łączna	kwotę	12.000,00	zł.	
Stypendia	otrzymało:

-	9	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Laskowej
-	12	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Ujanowicach	
-	3	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Kamionce	Małej

-	2	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Sechnej	
-	2	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Krosnej
-	1	uczennica	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Żmiącej

Sprzęt komputerowy do zdalnej nauki w ramach projektu Zdalna Szkoła+

	 Gmina	Laskowa	zakupiła	41	zestawów	sprzętu	komputerowego	(laptop,	system	operacyjny	
oraz	 oprogramowanie	 biurowe)	 za	 pozyskaną	 kwotę	 114.800,00	 złotych	 	 dla	 najbardziej	
potrzebujących	uczniów,	którzy	nie	posiadają	wystarczających	możliwości	dostępu	do	zdalnej	
nauki.
	 Zakupiony	sprzęt	został	już	dostarczony	do	7	szkół	z	terenu	Gminy	Laskowa	prowadzonych	
przez	 samorząd	 celem	 przekazania	 go	 najbardziej	 potrzebującym	 uczniom,	 w	 tym	 uczniom	
z	rodzin	3+.
	 Przypomnijmy,	 że	 jest	 to	 już	 drugi	 zakup	 sprzętu	 komputerowego,	 jaki	 Gmina	 Laskowa	
dokonała	za	środki	pozyskane	w	ramach	programu	Polska	Cyfrowa	-	Zdalna	szkoła+.	Pierwszy	
zakup	miał	miejsce	w	połowie	kwietnia	–	wówczas	do	uczniów	trafiły	32	laptopy	do	zdalnej	nauki,	
zakupione	za	kwotę	70.000,00	złotych.
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W dniu 02 lipca 2020 r. dokonano odbioru następujących zadań w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych:

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

Ogółem poniesione nakłady - 682.873,08 zł                      
(źródła finansowania): 
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych - 471.953,00 zł
- środki budżetu gminy - 210.920,08 zł

W	 ramach	 remontu	 drogi	 wykonano	między	 innymi	 nową	 nawierzchnię	 z	masy	mineralno-
asfaltowej	na	odcinkach	o	łącznej	długości	840	mb	wraz	z	częściowym	utwardzeniem	poboczy	
kostką	brukową

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

Ogółem poniesione nakłady - 476.690,00 zł                      
(źródła finansowania): 
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych - 329.375,00 zł
- środki budżetu gminy - 147.315,00 zł

W	ramach	przebudowy	ww.	drogi	dokonano	między	innymi	wzmocnienia	istniejącej	podbudowy	
kruszywem	łamanym	wraz	z	ułożeniem	nawierzchni	z	masy	mineralno-asfaltowej	na	odcinkach	
o	łącznej	długości	655	mb

W dniu 08 września 2020 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową dróg 
rolniczych na terenie Gminy Laskowa 

Ogółem poniesione nakłady - 129.995,04 zł
(źródła finansowania): 
- dotacja z budżetu państwa - 59.232,00 zł
- środki budżetu gminy - 70.763,04 zł

W tym:

1)	 Przebudowa	 drogi	 rolniczej	 „Wilczkówka Góry - Korab”	 w	 miejscowości	 Laskowa	
w	km	3+000	–	3+155	oraz	sięgacza	w	km	3+000	na	odcinku	0+000-0+155

Ogółem poniesione nakłady: - 87.260,72 zł
- dotacja - 39.232,00 zł
- środki własne - 48.028,72 zł

					W	 ramach	 przebudowy	 drogi	 dokonano	 wzmocnienia	 istniejącej	 podbudowy	 kruszywem	
łamanym	na	długości	465	mb	wraz	z	ułożeniem	nawierzchni	z	masy	mineralno-asfaltowej	na	
odcinku	długości	155	mb

2)	Przebudowa	drogi	rolniczej	„Filipówka”	w	miejscowości	Strzeszyce	w	km	0+202-0+338

Ogółem poniesione nakłady: - 42.734,32 zł
- dotacja - 20.000,00 zł
- środki własne - 22.734,32 zł

W	 ramach	 przebudowy	 drogi	 dokonano	 wzmocnienia	 istniejącej	 podbudowy	 oraz	 ułożono	
nawierzchnię	z	masy	mineralno-asfaltowej.

Inwestycje drogowe 


