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VI Festiwal Śliwki Miodu i Sera w Laskowej
Muzyka, kabaret, dobre jedzenie oraz ciepła i przyjazna atmosfera to wszyst-
ko czeka na Państwa w Laskowej Serdecznie Państwa zapraszamy na VI Fe-
stiwal Śliwki Miodu i Sera, który odbędzie się 3 sierpnia br. w Laskowej. 

Program VI Festiwalu Śliwki Miodu i Sera w Laskowej 
14:30 Występ dziecięcych grup tanecznych
15:00 Powitanie gości, ogłoszenie konkursu kulinarnego i powołanie jury
15:15 Kapela Regionalna „Laskowioki”
15:40 Zespół Country „Honky Tonk Brothers”
17:00 Kabaret “Kałamasz”
18:10 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego 
18:40 Zespół „Arkadio”
19:40 Konkursy dla publiczności 
20:30 Koncert Rafała Brzozowskiego
22:00 Pokaz pirotechniczny
22:15 Dyskoteka Grupa SOUNDLIGHT
Dodatkowe atrakcje: konkurs kulinarny z możliwością degustacji, malowa-
nie twarzy, prezentacja artystów ludowych, dmuchane zamki, trampoliny 
oraz inne atrakcje.
Imprezą towarzyszącą będzie: Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej.

Serdecznie zapraszamy i życzymy udanej zabawy
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Zapraszamy do konkursu kulinarnego
Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konkursie 

kulinarnym, organizowanym 3 sierpnia 2014 roku podczas 
VI Festiwalu Śliwki Miodu i Sera w Laskowej. Konkurs kie-
rowany jest do:

- producentów wyrobów spożywczych prowadzących za-
rejestrowaną działalność gospodarczą

- restauracji w tym restauracji hotelowych
- kół gospodyń wiejskich
- gospodarstw agroturystycznych
- stowarzyszeń i innych organizacji
- osób fizycznych.
Do konkursu należy zgłosić jedną potrawę w danej kate-

gorii, potrawa musi zawierać jeden ze składników śliwkę, 
miód lub ser. Nagrodami w konkursie są kryształowe patery 
oraz nagrody rzeczowe. Ponadto publiczność Festiwalu bę-
dzie głosować na „Najsmaczniejsze stoisko”, zwycięzcy uho-
norowani zostaną nagrodami rzeczowymi.

Festiwal stanowi świetną okazję do promocji produktów 
lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. Na specjalnie przy-
gotowanych przez organizatorów stoiskach uczestnicy kon-
kursu mogą promować swoje produkty, swoją działalność 
czy swoje gospodarstwo. Dozwolona jest sprzedaż produk-
tów -  organizator, nie będzie pobierał opłat za stoisko. 

Wypełnioną „kartę zgłoszenia” proszę dostarczyć do 
Urzędu Gminy Laskowa. Kartę można otrzymać w sekre-
tariacie Urzędu Gminy pok. Nr 12 lub pobrać ze strony in-
ternetowej www.laskowa.pl Termin zgłoszenia mija 21 lipca 
2014 roku.

Zakończenie projektu
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, 

zakończył realizację projektu pt.  „Warsztaty wielopokole-
niowe" oraz zakup strojów regionalnych dla dziecięcego 
Zespołu „Mali Laskowianie”,  finansowany ze środków 
EFRROW, w ramach działania „Małe Projekty” - „413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-
2013. Celem którego było kultywowanie miejscowych 
tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez aktywny udział  
w warsztatach wielopokoleniowych oraz uzupełnienie braku-
jących strojów dla dziecięcego Zespołu regionalnego "Mali 
Laskowianie".

W/w zadanie wpłynęło pozytywnie na wyeksponowanie 
wartości historycznych i kulturowych regionu. Umożliwiło 
zaprezentowanie społeczności właściwie odtworzonych stro-
jów z dawnych lat i przez to zachowanie ich dla następnych 
pokoleń. Podczas warsztatów została wymieniona i przeka-
zana wiedza i umiejętności na młode pokolenie. Rzeczowa 
wiedza pozwoliła na jeszcze lepsze odtworzenie i przekaza-
nie tradycji. Zadanie sprawiło, iż Zespół stał się atrakcyjny 
dla nowych członków, poprawił się jego wizerunek scenicz-
ny, wzrósł komfort występowania i prezentacji, co przyczy-
niło się do rozwoju artystycznego członków Zespołu, popra-
wiła się jego funkcjonalność. Warsztaty umożliwiły zdobycie 
fachowej wiedzy i umiejętności z zakresu rękodzieła arty-
stycznego, bibułkarstwa i zdobnictwa.  Ich aranżacja służyła 
integracji pokoleń, zdobywaniu nowych umiejętności, prze-
kazaniu wiedzy i doświadczeń młodym. Warsztaty cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, a adresowane były do każdej 
grupy wiekowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowi-
cach na II Festiwalu Osób Niepełnosprawnych
W ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych  
w Nowym Sączu odbył się trzydniowy „II Sądecki Festiwal 
Osób Niepełnosprawnych”. Pierwszy dzień festiwalowy 
rozpoczął się od zwiedzania Sądeckiego Parku Etnograficz-
nego. Następnie wzięliśmy udział w konkursie na najpięk-
niejsze stoisko kiermaszowe. Mieliśmy okazję wykazać się 
podczas warsztatów muzealnych tj.: ceramika, wyrób kwia-
tów. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu kwiaty wykonywane 
podczas warsztatów przez naszych uczestników zajęły dru-
gie i trzecie miejsce. Na koniec dnia wystąpili na scenie chęt-
ni uczestnicy ukazując swoje umiejętności wokalne w kon-
kursie karaoke. Kolejnego dnia podwoje dla uczestników 
otworzył Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Mieliśmy 
możliwość zwiedzenia Domu Świętej Kingi i znajdujących 
się tam zabytków. Następnie wzięliśmy udział w przemarszu 
korowodu w strojach historycznych ulicami Starego Sącza. 
Po powrocie na dziedziniec klasztoru, odbyły się wybory 
najciekawszego historycznego stroju. Wyróżnione zostały 
postacie Króla Jana III Sobieskiego i Świętej Kingi. Kolejno 
udaliśmy się pod Ołtarz Papieski gdzie rozpoczął się plener 
malarski. Braliśmy też udział w II biegu o koronę Świętej Kin-
gi. Ostatniego dnia gościliśmy w Miasteczku Rowerowym. 
W rzucie woreczkiem do celu jeden z naszych uczestników 
zdobył pierwsze miejsce. Dziękujemy organizatorom za 
stworzenie możliwości uczestnictwa w festiwalu. 

ŚDS Ujanowice
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Wyniki wyborów 
do Parlamentu Europejskiego
Frekwencja w gminie Laskowa – 34,94% 
Łączna liczba głosów oddanych na poszczególne listy  
w Gminie Laskowa: 
• KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro – 397 gł. 
• Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy – 27 gł. 
• KKW SLD-UP – 13 gł. 
• KW Prawo i Sprawiedliwość – 1026 gł. 
• KKW Europa Plus Twój Ruch – 8 gł. 
• KW Polska Razem Jarosława Gowina – 172 gł. 
• KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – 127 gł. 
• KW Platforma Obywatelska RP – 83 gł. 
• Komitet Wyborczy PSL – 83 gł. 
• Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia – 4 gł. 

Dzień Rodziny 
w Szkole Podstawowej w Sechnej

W Szkole Podstawowej w Sechnej już po raz kolejny  
1 czerwca, zorganizowano „ Dzień Rodziny”- święto kocha-
nych Mam, drogich Tatusiów i Ich Dzieci. Nasze wspólne 
świętowanie rozpoczęliśmy od prezentacji multimedialnej, 
na którą to składały się zdjęcia dzieci z rodzicami lub fo-
tografie całych rodzin. Część artystyczna, na którą składa-
ły się wiersze i piosenki  w j. polskim i j. angielskim były 
doskonałą okazją, by podziękować Rodzicom za ich miłość, 
wsparcie, cierpliwość i opiekę. Nie zabrakło i konkurencji 
sprawnościowych. Rodzice wraz z dziećmi walczyli o tytu-
ły: „ Mistrzyni  ubijania”, „ Mistrzyni obierania”, „Mistrzyni 
krawiectwa”, „Mistrza rzutu do celu” itd. Uroczystość upły-
nęła w niezwykle miłej atmosferze.

Szkoła Podstawowa Sechna

Podział Gminy 
na okręgi jednomandatowe
Wszystkie Gminy zostały zobowiązane do dokonania podziału gmin na jed-
nomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy. Nowy podział 
przewiduje 15 okręgów, w każdym okręgu wybierany jest 1 radny.
W związku z powyższym Urząd Gminy Laskowa udostępnił Państwu na por-
talu Informacji Przestrzennej Gminy Laskowa (http://laskowa.e-mapa.net/) 
mapę uwzględniającą nowy podział na okręgi, gdzie będą Państwo mogli  
w prosty sposób poprzez wbudowaną wyszukiwarkę odnaleźć swój budynek 
w danym okręgu i w razie zastrzeżeń poinformować urząd o swoich wątpli-
wościach.
Więcej informacji na ten temat w niedługim czasie zamieścimy na stronie 
Gminy Laskowa pod adresem www.laskowa.pl

Informacja o postępowaniach 
o udzielenie zamówienia 
publicznego:
Przebudowa dróg rolniczych na te-
renie Gminy Laskowa tj.
• Przebudowa drogi „Przez Równię 
k. Stadionu” w m. Laskowa.
• Przebudowa drogi „ Nowakówka” 
w m. Sechna.
• Przebudowa drogi „ Pietrówka”  
w m. Żmiąca.
Wartość inwestycji: 329.846,39 zł 
brutto
Najkorzystniejszą ofertę złożyła fir-
ma „LIMDROG z Limanowej. Przewi-
dywany termin zakończenia robót 
30.08.2014 r.

Zwrot podatku akcyzowego 

Wymagane dokumenty: 
• wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej oraz faktury VAT albo potwierdzone przez 
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy za zgodność 
z oryginałem ich kopie stanowiące dowód zakupu ole-
ju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku. 

• wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się  
w terminach od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego i od dnia  
1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie de-
cyzji następuje w terminach: 
• w miesiącu kwietniu – jeżeli wniosek o zwrot podatku 
został złożony w terminie od 1 lutego do 29 lutego; 
• w miesiącu październiku – jeżeli wniosek o zwrot 
podatku został złożony w terminie od dnia 1 sierpnia 
do 31 sierpnia. 
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Wspaniały finał projektu  
ekologicznego „CZYSTA MAŁOPOLSKA”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej od 
listopada do maja realizowali projekt ekologiczny „Czysta 
Małopolska”. Jego celem było zwiększenie świadomości 
ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskie-
go na temat potrzeb selektywnego gospodarowania odpada-
mi i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości 
odpadów oraz kształtowanie proekologicznych zachowań  
w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu,

W ramach projektu uczniowie klas IV – VI:
- uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, 

- poznawali i wykonywali ekoznaki zamieszczane przez 
producentów na opakowaniach przyjaznych dla środowiska,  

- zorganizowali „Disco elektro” – dyskotekę, na którą bi-
letem wstępu były przyniesione elektrośmieci, konkurs pla-
styczny „..aby ziemia była piękna”, konkurs na strój wyko-
nany z odpadów, 

- sprawdzili swoją wiedzę w zmaganiach turniejowych  
„O odpadach wiem więcej”,

- przygotowali inscenizację „Ekorady na odpady”.
Na konkurs napłynęło 188 prac. Odnieśliśmy wielki suk-

ces zdobywając I miejsce w eliminacjach rejonowych i III 
miejsce w województwie. 26 czerwca w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej odbyła się gala, na której z rąk  Małopolskiego Ku-
ratora Oświaty Pana Aleksandra Palczewskiego odebraliśmy 
dyplom i nagrodę – DVD. Składamy podziękowania Pani 
Wójt, Pani Dyrektor i Sołtysowi Kamionki Małej za obec-
ność podczas uroczystości.

Nie jest to jedyny nasz sukces. W bieżącym roku szkolnym 
Tomasz Grzegorzek – uczeń kl. V zajął I miejsce w IV 
Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody. 

Szkoła Podstawowa Kamionka Mała

Sukcesy Kapeli Regionalnej „Laskowioki”
Kapela Regionalna „Laskowioki” w składzie:
    Dorota Jędrzejek – prym
    Jacek Smaga – sekund
    Piotr Jonik – klarnet
    Robert Jasica – trąbka
    Wiesław Kukla – kontrabas
zajęła I miejsce w XXXII Konkursie Muzyk, Instrumen-
talistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych 
„DRUZBACKA” zorganizowanym w dniach 15 – 18 maja 
2014 roku w Podegrodziu.
Kapela Regionalna "Laskowioki" zdobyła III miejsce w VI 
Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym ZAGŁĘ-
BIE I SĄSIEDZI - Dąbrowa Górnicza 24-05-2014.

Soki ze Żmiącej z Godłem „Teraz Polska”
Kapituła Polskiego Godła 
Promocyjnego przyznała 
Polskie Godło Promocyjne 
„Teraz Polska” za soki bezpo-
średnie naturalnie mętne Sło-
neczna Tłocznia produkowa-
ne przez Słoneczna Tłocznia 
Sp. z o.o. S.K.A. nagrodzone 
w XXIV edycji konkursu na 
najlepsze produkty i usługi.
„Teraz Polska" dla produk-
tów i usług to niekomercyjny 
konkurs, którego zadaniem 
jest wyłonienie grupy naj-
lepszych produktów i usług, 
zarówno tych o ustalonej renomie, jak i tych dotąd mało 
znanych, które dzięki swoim walorom jakościowym, tech-
nologicznym i użytkowym są lub mogą stać się wzorem 
dla innych. Dotychczas przeprowadzono dwadzieścia jeden 
edycji Konkursu. Wzięło w nich udział ponad 4500 przed-
siębiorstw, nagrodzono blisko 500 firm, które dzięki posłu-
giwaniu się polskim Godłem Promocyjnym odniosły sukces 
rynkowy lub ugruntowały swoją pozycję.

Mieszkańcy Gminy w biegach majowych
01 maja br. rozegrano III Bieg Ziemi Limanowskiej –  
Limanowa – Stara Wieś: 
wśród kobiet w kategorii Open III miejsce zajęła Klaudia Maj-
ka mieszkanka Laskowej.
- w kategorii mężczyzn M-55 i starsi II miejsce zdobył Wincen-
ty Bukowiec z Krosnej.
- w kategorii mężczyzn M-40 IV miejsce zdobył Mieczysław  
Miś ze Strzeszyc.
Bieg odbył się pod honorowym patronatem Księdza Biskupa  
Andrzeja Jeża.
04 maja br. rozegrano II Bieg Alpejski na Łysą Górę – 4 km
- w kat. M-60 II miejsce zdobył Wincenty Bukowiec z Krosnej
- w kat. M-40 V miejsce zdobył Mieczysław Miś ze Strzeszyc
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X Młodzieżowy Rajd 
Turystyczny Szlakami 
Tajnego Nauczania  
im. Zofii Oleksy

Uroczystym apelem pamięci  
i złożeniem kwiatów pod pamiątko-
wym obeliskiem uczcili w Ujanowi-
cach uczniowie i nauczyciele pamięć 
nauczycieli tajnego nauczania. 

Uroczystość odsłonięcia i poświę-
cenia pamiątkowego obelisku ku 
czci nauczycieli tajnego nauczania  
w ośrodku żmiącko-ujanowickim, 
którzy z narażeniem życia w czasie 
okupacji hitlerowskiej krzewili oświa-
tę i miłość ojczyzny, była częścią 
głównych obchodów dwudniowego  
X Młodzieżowego Rajdu Turystycz-
nego Szlakami Tajnego Nauczania 
im. Zofii Oleksy, organizowanego 
przez Zespół Szkół w Ujanowicach 
dn. 26 -27maja 2014 roku.

W uroczystościach brali udział 
uczniowie szkół gimnazjalnych te-
renu gminy Laskowa, Limanowa tj. 
7 drużyn wraz z opiekunami oraz  
2 drużyny absolwentów. W pierw-
szym dniu rajdu 26 maja 2014 roku 
gimnazjaliści z opiekunami i prze-
wodnikami wyruszyli w trasę, by 

poznawać historię i miejsca  tajnego 
nauczania z okresu II wojny świa-
towej. Wieczorem dla uczestników 
rajdu  odbyła się msza św. w kościele 
parafialnym w Ujanowicach w inten-
cji wszystkich nauczycieli tajnego na-
uczania, a potem uroczysta wieczor-
nica z udziałem wielu zaproszonych 
gości: m. in. władz samorządowych 
gminy Laskowa, byłych uczniów taj-
nego nauczania, nauczycieli ZNP  
z terenu Limanowej.

 Następnie miało miejsce uroczy-
ste odsłonięcie pamiątkowej tabli-
cy umocowanej na wmurowanym 
obelisku oraz apel pamięci ku czci 
bohaterskich nauczycieli. Jak powie-
działa dyrektor szkoły, historyk pani 
mgr Elżbieta Sabik, celem rajdowych 

uroczystości jest nie tylko uhonoro-
wanie nauczycieli podziemia niepod-
ległościowego z lat 1939-1945, ale 
także podniesienie poziomu wiedzy 
na temat ich działań i ponoszonych 
wyrzeczeń. „Oni z narażeniem życia 
uczyli, a  za działalność nauczycielską 
poddani  mogli być nie tylko okrut-
nym represjom, ale także wywózkom 
do obozów koncentracyjnych, pacyfi-
kacji całej wsi. Ta działalność trwała 
pięć lat (...) tym większa potrzebna 
dziś mobilizacja, aby społeczeństwo 
o tym nie zapominało”. Obchodom 
przyświecały słowa Wisławy Szym-
borskiej: Umarłych wieczność dotąd 
trwa, dokąd pamięcią się im płaci.                                                                                                                                          

W drugim dniu rajdu 27 maja 
2014 r. nauczycieli tajnego nauczania 
uhonorowano złożeniem kwiatów na 
ujanowickim cmentarzu, gdzie miesz-
czą się ich mogiły. 

Warto jeszcze dodać, że w ubie-
głym roku z inicjatywy ZS w Uja-
nowicach został wydany przewodnik 
pt. „Szlakiem tajnego nauczania”. 
Wytyczono 2 szlaki turystyczne, któ-
re są opisane w przewodniku oraz 
zaznaczone na mapie: „Szlak tajne-
go nauczania”. Tablice informacyjne 
z mapą, zainstalowano w 6 wsiach: 
Żmiąca, Strzeszyce, Krosna, Sechna, 
Ujanowice, Jaworzna, gdzie odbywało 
się tajne nauczanie.

Zespół Szkół Ujanowice
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Parada Orkiestr Dętych
W dniu 08 czerwca odbyła się Parada Orkiestr Dętych 
w Laskowej. W konkursie wystąpiło 466 muzyków  
z 12 Orkiestr Dętych. Były to Orkiestry Dęte z tere-
nu powiatu limanowskiego oraz z gmin wchodzących  
w skład Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia 
„Na Śliwkowym Szlaku”.
Każda Orkiestra wykonała po trzy utwory, w tym je-
den utwór polskiego kompozytora. Prezentacje ocenia-
ła Komisja Artystyczna w składzie: Kpt. Stefan Żuk, 
Stanisław Stachoń i  Józef Bartusiak. Każda z Orkiestr 
otrzymała pamiątkowe dyplomy, statuetki Parady i na-
grody rzeczowe w postaci instrumentów muzycznych.
Kolejnym elementem zadania, cieszącym się dużym 
zainteresowaniem były warsztaty muzyczne „Elemen-
ty musztry paradnej – ceremoniał oficjalny”. W/w za-
danie realizowane było przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Turystyki w Laskowej w ramach projektu 
pt. „Parada Orkiestr Dętych w Laskowej połączona  
z warsztatami muzycznymi dla dyrygentów Orkiestr”, 
finansowany ze środków EFRROW, w ramach działa-
nia „Małe Projekty” - „413 Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” PROW   2007-2013.:
Zajęte miejsca:
W GRUPIE I - ORKIESTR OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH
I miejsce
- Orkiestra Dęta przy OSP z Męciny.
Dwa równorzędne II miejsca:
- Orkiestra Dęta OSP z Dobrej.
- Orkiestra Dęta „Echo Gór” z Kasinki Małej.

Dwa równorzędne III miejsca:
-  Orkiestra Dęta OSP Słopnice  „Słopnicki Violin”.
-  Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej.
Wyróżnienie:
- Strażacka Orkiestra Dęta ,,Tymbarski Ton” z Tym-
barku.
W GRUPIE II - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH 
PRZY PARAFIACH
I  miejsce
- Parafialna Orkiestra Dęta z Jaworznej.
II  miejsce
- Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej.
W GRUPIE III - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH  
PRZY OŚRODKACH KULTURY I STOWARZY-
SZENIACH
I miejsce            
-  Iwkowska Orkiestra Dęta z Iwkowej.
II miejsce
-   Orkiestra Dęta „Echo Podhala” z Limanowej.
III  miejsce
-   Orkiestra Dęta „Echo Gminy Łukowica” z Łukowi-
cy.
Wyróżnienie, pamiątkową statuetkę Parady, dyplom  
i instrument muzyczny – trąbkę,  przyznano:
-  Orkiestrze Dętej „Sami Swoi” z Kasinki Małej – Za-
gródki.
Na XXXVII  Festiwal  Orkiestr  Dętych  „ECHO 
TROMBITY”  w Nowym Sączu Komisja  postanowiła  
zakwalifikować:
1. Iwkowską Orkiestrę Dętą z Iwkowej .
2. Parafialną Orkiestrę Dętą z Jaworznej.
3. Parafialną Orkiestrę Dętą z Laskowej.
4. Orkiestrę Dętą „Echo Podhala” z Limanowej.
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KARTA DUŻEJ RODZINY 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej in-

formuje, iż od dnia 16 czerwca br. rodziny z minimum trój-
ką dzieci bez względu na dochód mogą składać wnioski  
w tut. Ośrodku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Imien-
ne karty z numerem PESEL wydawane są każdemu człon-
kowi rodziny. Dokładny wykaz zniżek znajduje się na 
stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany. 
Nadmienia się, iż  wniosek o wydanie Karty Dużej Rodzi-
ny można pobrać ze strony internetowej: www.laskowa.pl 
jak również w tut. Ośrodku.

„Czas na aktywność  
w Gminie Laskowa”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   
w Laskowej informuje, że jest w trakcie 
realizacji kolejnej edycji unijnego pro-
jektu systemowego „Czas na aktywność  
w gminie Laskowa” współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz ze środków budżetu państwa. 

Obecnie 33 osoby, które przystąpiły 
do projektu skorzystały z treningu kom-
petencji i umiejętności społecznych oraz 
warsztatów aktywizacji zawodowych.  
W najbliższym czasie rozpoczną się kolej-
no kursy zawodowe: kurs gastronomicz-
ny, kurs sprzedawca z obsługą komputera 
i kasy fiskalnej, kurs prawa jazdy kat. ”B” 
oraz kurs obsługi wózków widłowych.  

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem tel. GOPS 18 33 33 025.

Zapraszamy!

ARTUR ORZEŁ -  LAUREATEM  
KONKURSU WIEDZY O CZASACH  
I OSOBIE JANA PAWŁA II  
– „PAPIEŻ SŁOWIANIN”

„Trzeba być pokornym,  
ażeby łaska Boża mogła  

w nas działać, 
przeobrażać nasze życie  

i przynosić owoc dobra.”
Jan Paweł II

Artur Orzeł – uczeń klasy III gim-
nazjum został laureatem V edycji 
ogólnopolskiego konkursu o czasach 
i osobie Jana Pawła II pt. „Papież 
Słowianin” zajmując w nim trzecie 
miejsce. 29 maja odbyło się rozdanie 
nagród za etap wojewódzki. Gala 
miała miejsce w Krakowskim Cen-
trum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

Zespół Szkół Laskowa

VII Międzyszkolne Spotkanie Młodych Fizyków i Chemików
Dnia 4.06.2014r. w Publicznym Gimnazjum w Laskowej odbyło się Spo-
tkanie Młodych Fizyków i Chemików pod hasłem „Dziwy fizyki i chemii”. 
W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści z Ujanowic, Wilkowiska, Sadek - 
Kostrzy, Limanowej, Łososiny Dolnej, Słopnic i Laskowej oraz nauczyciele 
fizyki i chemii. Zaprezentowano w sumie dwadzieścia sześć doświadczeń 
dotyczących różnych zagadnień z fizyki i chemii. Zdaniem publiczności 
najciekawsze doświadczenie zaprezentowali uczniowie Gimnazjum z La-
skowej Bartosz Marcisz i Patryk Kukla (doświadczenie pt. „Niewidzialna 
woda”) przygotowane pod kierunkiem Anety Niezabitowskiej - Bieleckiej 
(nauczyciela chemii). Pokazom towarzyszyła gorąca atmosfera odbioru pre-
zentowanych doświadczeń. Cały pokaz prowadziła mgr inż. Aneta Niezabi-
towska – Bielecka – nauczyciel chemii, oraz mgr Regina Białk – nauczyciel 
fizyki. Na zakończenie imprezy wszyscy gimnazjaliści demonstrujący cie-
kawe doświadczenia otrzymali nagrody oraz dyplomy, a nauczyciele fizy-
ki i chemii podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do 
udziału w VII Międzyszkolnym Spotkaniu Młodych Fizyków i Chemików 
w naszej szkole. Pani Dyrektor mgr Monika Sułkowska wraz z organizato-
rem imprezy złożyła podziękowanie fundatorom nagród.

Zespół Szkół Laskowa
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

Jubileuszowe urodziny
Gościł laskowski Dworek- przed laty- takie urodziny!

Tam z ojca Antoniego a matki Wilhelminy;
Ona z domu Habenstreit, Lewiecki Antka nazwisko było,
z tegoż to małżeństwa siedmioro dzieci tam się narodziło!
Kolejnym piątym dziecięciem Julia- Konstancja przybyła...

1814 rok to był gdy po raz pierwszy oczęta swe na świat otworzyła.
Od faktu tego w obecnym czasie (2014) lat mija równo dwieście
a do dziś- o tem- wielu Laskowian  nie dowiedziało się jeszcze.

Ta prawda się nie zmieniła- niechaj też nie zaginie
bowiem fakt ów- chrzest potwierdził w Górnej Łososinie

gdzie w gestii tej parafii Laskowa leżała,
dopóki własnego kościoła nie miała (1908)
Hipoteza tu się jawi- pośród wielu wątków,

czy Lewieccy włodarzyli wśród dworskich majątków?
Córka Julia co pisarką i poetką była

wielkie zasługi w szkolnictwo, kulturę włożyła(...)
Jej bogaty ojciec- jako ślubne dary-

ofiarował młodej parze- dwa ziemskie obszary /Ostrów i Zatoka w Bocheńskim/
I stąd Julia- z mężem Wojtkiem– tam się przemieściła,

gdzie placówek oświatowych kilka założyła.
Otwierała młodzieży serca i umysły,

edukacją formowała; jako „Naród przyszły”
O ich dobre wychowanie- z mężem- bardzo dbała,

pisma – przez siebie redagowane- dla nich wydawała.
Oboje pracowali, sił nie oszczędzali

i własny majątek w to dzieło wkładali.
Myślę, że tę postać warto przybliżyć, odświeżyć

aby na dziś- „w dobro człowieka”- napowrót uwierzyć.

    Wanda Majerska


