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Gmina Laskowa i Miasto Tvrdosin zadeklarowały wolę 
partnerskiej współpracy w następujących dziedzinach: 

-  Prowadzenia wspólnej promocji atrakcji turystycznych znajdujących   
   się na terenie Gminy  Laskowa i Miasta Tvrdosin, 
-  Tworzenia kompleksowych i zintegrowanych ofert turystycznych, 
- Wykorzystania możliwości pozyskania środków Unii Europejskiej 

         w celu realizacji wspólnych projektów, 
-  Wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, 
-  Energii odnawialnej i ochrony środowiska, 
-  Kultury i edukacji, wymiany kulturalnej i wymiany dzieci i młodzieży, 
-  Współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami 
   pozarządowymi, 
-  Tworzenia kontaktów na poziomie stowarzyszeń, klubów organizacji, 
- Współpracy w zakresie komunikacji i wymiany informacji oraz poparcia 
   turystyki i sportu. 

GMINA LASKOWA PODPISAŁA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z MIASTEM TVARDOŠIN
W dniu 28 maja 2016 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Laskowa a Miastem Tvrdosin na Słowacji. 

Porozumienie podpisał Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk i Burmistrz Miasta Tvrdosin Ing. Ivan Šaško. Niniejsze porozumienie finalizuje 
podjęte w ubiegłym roku starania o nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Laskowa a Miastem Tvrdosin. Zawarcie tego typu umowy daje 
Gminie Laskowa możliwość wymiany kulturalnej ze słowackim Partnerem, a także wspieranie turystyki i ubieganie się o środki finansowe na realizację 
wspólnych przedsięwzięć. Uroczyste podpisanie porozumienia zbiegło się z obchodami 85-lecia Parafialnej Orkiestry Dętej w Laskowej. 

TALENT SHOW DLA DZIECI - ZGŁOŚ SWOJE DZIECKO 
Wszystkie dzieci z terenu Gminy Laskowa zapraszamy do udziału w konkursie pt.: "Laskowa ma Talent –Talent Show dla dzieci", który 

odbędzie się 6 sierpnia br (tj. sobota) na Stadionie KUKS Laskovia od godziny 15:30 w ramach VIII Festiwalu Śliwki Miodu i Sera. 
Jeżeli Twoje dziecko ma od 4 do 12 lat, jest utalentowane muzycznie, wokalnie, tanecznie, aktorsko lub recytatorsko itp. a do tego jest otwarte i nie 

boi się występować publicznie - zgłoś je na Laskowa ma Talent - Talent Show dla dzieci, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 
Zgłoszenia (karty zgłoszenia dostępne są w Sekretariacie Urzędu Gminy Laskowa lub na www.laskowa.pl) należy kierować do dnia 

01 sierpnia 2016 roku do sekretariatu Urzędu Gminy Laskowa pok. nr 11 nr tel. 18 330 02 10.

PROGRAM „JUŻ PŁYWAM”
Gmina Laskowa realizowała od marca do czerwca 2016 projekt 

współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego pod nazwą „Już pływam” w ramach małopolskiego 
zadania Zagospodarowanie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży. Na 
realizację projektu Gmina uzyskała pomoc finansową z budżetu 
Województwa Małopolskiego w wysokości 9.300,00 zł. 
W projekcie brało udział 72 uczniów z klas VI szkół podstawowych Gminy 
Laskowa. Zajęcia nauki pływania odbywały się na Krytej Pływalni 
w Limanowej, uczestnicy projektu mieli zagwarantowany przewóz, opiekę 
oraz 16 godz. nauki pływania z instruktorem. 

Realizacja projektu miała na celu zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznania uczestników projektu z zasadami bezpiecznego 
korzystania z kąpielisk, poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach oraz rozważne i aktywne spędzenie wolnego czasu.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Przydrożne krzyże i kapliczki stanowią trwały element polskiego krajobrazu. Urząd Gminy Laskowa wydał folder opisujący przydrożne krzyże

i kapliczki na terenie gminy Laskowa. Obecnie planuje wydać kolejną cześć folderu informacyjnego z serii „Ocalić od zapomnienia”, opisującego kolejne 
kapliczki z terenu naszej Gminy. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zgromadzeniu materiałów do planowanego 
wydania. Jeżeli znacie Państwo historię kapliczki lub krzyża, która jeszcze nie została opublikowana w części pierwszej folderu „Ocalić od 
zapomnienia”, a chcecie aby historię jej powstania poznały kolejne pokolenia, prosimy o przesłanie tekstu oraz wskazanie miejsca położenia tej 
kapliczki na adres: gmina@laskowa.pl lub dostarczenie do Sekretariatu Urzędu Gminy Laskowa. 

Osoba do kontaktu - Monika Bugajska nr tel. 18 3300210.
Wydanie "Ocalić od zapomnienia Kapliczki i Krzyże Przydrożne w Gminie Laskowa" - cz. 1 dostępne jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Laskowa. 



Szanowni  Mieszkańcy
Mija kolejny kwartał funkcjonowania samorządu Gminy Laskowa. W związku z tym pozwolę sobie podzielić się z Państwem kilkoma informacjami 

dotyczącymi bieżącej działalności administracji samorządowej oraz społecznych wydarzeń zaistniałych w tym czasie na terenie Gminy.
W dalszym ciągu opracowywana jest dokumentacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Na obecną chwilę długość projektowanej rozbudowy sięga 24 km.
Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie naboru przeprowadzonego przez Ministerstwo Sportu w zakresie projektów budowy infrastruktury sportowej 

przyszkolnej. Złożono wnioski o dofinansowanie budowy boiska sportowego w Sechnej, Jaworznej i Krosnej. Wyniki naboru (wg. informacji uzyskanych 
z Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu) będą znane w miesiącu lipcu/sierpniu. Po uzyskaniu dofinansowania niezwłocznie 
rozpocznie się realizacja tych obiektów. Niezależnie od tego już w miesiącu lipcu planowana jest realizacja boiska sportowego na terenie stadionu 
Katolickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Laskowej. Boisko to o nawierzchni bitumicznej powstanie w związku z koniecznością utwardzenia placu 
przed „muszlą koncertową”.

Pozostając w tematyce szkolnej pragnę poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił zawarcia porozumienia z Gminą 
Laskowa w przedmiocie utworzenia na jej terenie szkoły muzycznej I stopnia. Uzasadnieniem stanowiska MKiDN  jest nadmiernie rozwinięta sieć szkół 
muzycznych na obszarze Województwa Małopolskiego. Pomimo tego trwają rozmowy z władzami Gminy Żegocina w przedmiocie uruchomienia 
w Laskowej oddziału szkoły muzycznej, która od kilku lat funkcjonuje na terenie Gminy Żegocina. W razie osiągnięcia porozumienia w tej mierze, kształcenie 
muzyczne uczniów z terenu Gminy Laskowa, będzie zainaugurowane już w miesiącu wrześniu br. Informacje dotyczące ewentualnego naboru do szkoły 
muzycznej, będą Państwu przekazane niezwłocznie. 

W zakresie inwestycji, drogowych wykonana została odbudowa drogi „Łęg” w Strzeszycach, zaś w najbliższych tygodniach rozpoczną się prace 
związane z odbudową drogi „Jonikówka-Łaziska” w Krosnej, oraz dwóch dróg w Laskowej tj. „Dziedzicówka-Wróble” i „Hojdówka”. Gmina Laskowa uzyskała 
na realizację tych prac dofinansowanie w wysokości 700 tyś. złotych z ministerialnego funduszu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

Z informacji uzyskanych od instytucji zarządzającej funduszem wynika, że przewidziane są dodatkowe nabory w związku z czym przygotowano wniosek 
o odbudowę przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej „Kubankówka” w Żmiącej. (Nadmieniam, że wniosek w tym zakresie został przez Gminę złożony 
wiosną tego roku, jednak ze względu na reglamentację środków nie został uwzględniony przez instytucję zarządzającą funduszem).

W trakcie realizacji jest również odbudowa drogi rolniczej „Grabczykówka” w Sechnej, na którą to inwestycję uzyskano dotację z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysokości 35 tyś. złotych. Obecnie Urząd Gminy czyni starania o uzyskanie dalszych dofinansowań z przeznaczeniem na budowę 
kolejnej drogi  rolniczej tj. „Góry-Pustki” w Kamionce Małej -  jeszcze w bieżącym roku. 

Gmina ponadto złożyła trzy wnioski o dofinansowanie modernizacji dróg lokalnych do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Zgodnie z kryteriami wyznaczonymi przez Ministerstwo Rozwoju dofinansowanie z tego funduszu może być udzielone na modernizację dróg 
lokalnych o całkowicie uregulowanym stanie prawnym i minimalnej szerokości 5,5 metra. W związku z tym złożone przez Gminę wnioski dotyczą głównych 
dróg gminnych, wymagających remontów i spełniających wskazane powyżej kryteria, tj.:  w Laskowej droga „Rozpite” i droga „Jeziernik” oraz droga „Krosna-
Żmiąca” w miejscowości Krosna. Małopolski Urząd Marszałkowski ogłosi rozstrzygnięcie naboru w miesiącu październiku 2016 roku o czym niezwłocznie 
Państwa poinformuję. 

W połowie miesiąca sierpnia zamontowane zostaną nowe wiaty przystankowe w centrum Laskowej oraz przy drodze powiatowej w Kamionce Małej. 
Wynikłe w tej mierze opóźnienia spowodowane są okolicznościami niezależnymi od tut. Urzędu. 

W sezonie letnim planowane są do realizacji prace związane z utwardzeniem nawierzchni placu parkingowego w centrum Ujanowic oraz utwardzenie 
drogi w obrębie „domów powodziowych” i dokończenie drogi „Potoka”. Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie budowy ujęć wody w Kobyłczynie 
ze środków pozostających w rezerwie Ministra Finansów. W razie uzyskania pozytywnego stanowiska, możliwym będzie realizacja inwestycji o wartości 
blisko 370 tyś. złotych.

Zlecone zostało opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu stawów w Laskowej. W razie otrzymania wsparcia finansowego z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz uzyskania stosownej decyzji administracyjnej (pozwolenie wodnoprawne) możliwym będzie „rekultywacja” tego terenu i zalanie 
wodą stawu o powierzchni blisko dwóch hektarów a także budowa infrastruktury rekreacyjnej służącej mieszkańcom. 

Już w miesiącu lipcu i sierpniu przeprowadzone  zostaną prace związane z dociepleniem budynków: Zespołu Szkół w Ujanowicach, Szkoły 
Podstawowej w Jaworznej, Zespołu Szkół w Laskowej (sala gimnastyczna) oraz boksów garażowych przy OSP Laskowa. 

Prowadzone są postępowania związane z regulacjami stanów prawnych dróg, pozostających we władaniu Gminy. Od początku roku przeprowadzono 
w tym zakresie postępowania obejmujące pięć dróg. Gmina w dalszym ciągu, sukcesywnie będzie przeprowadzać postępowania w tym zakresie.

W związku z możliwością ubiegania się przez Gminę Laskowa o dofinansowanie kosztów wymiany węglowych kotłów centralnego ogrzewania na kotły 
zasilane gazem, względnie kotły przystosowane do spalania biomasy albo pompy ciepła prosimy Mieszkańców o wypełnianie ankiet załączonych do 
niniejszego biuletynu i wskazaniem danych dotyczących indywidualnych kotłowni oraz parametrów budynków mieszkalnych. W związku z krótkim terminem 
składania kart do projektu uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców (nie tylko zainteresowanych wymianą kotłów) o dostarczenie wypełnionych ankiet do 
Urzędu Gminy w możliwie najkrótszym terminie. 

Pozostając przy problemie emisji i zanieczyszczeń powietrza ponawiamy apel o powstrzymywanie się od spalania odpadów w piecach 
i w ogniskach. Obowiązuje absolutny zakaz spalania odpadów poza specjalistycznymi instalacjami utylizacji odpadów. Naruszając ten zakaz narażamy się 
na odpowiedzialność moralną i karną. W trosce o własne zdrowie oraz zdrowie przyszłych pokoleń prosimy wszystkich Mieszkańców 
o poważne potraktowanie niniejszego apelu. Mieszkańcy Gminy nie mają żadnych ograniczeń ilościowych w zakresie zbiórki odpadów komunalnych. 
Opłata za wywóz „śmieci” jest stała i nie jest uzależniona od ilości dostarczonych worków z odpadami.  

W związku z przypadającymi w tym roku jubileuszami Parafialnych Orkiestr Dętych, pragnę powinszować wszystkim Mieszkańcom Gminy 
zaangażowanym w funkcjonowanie Orkiestr Dętych w Laskowej i w Krosnej, które w ostatnim czasie obchodziły jubileusze swojej działalności. Dziękując 
wszystkim członkom Orkiestr za wkład jaki wnoszą w funkcjonowanie naszych społeczności, życzę wiele satysfakcji ze wspólnego muzykowania 
i dalszych dziesięcioleci działalności.  

Wszystkim Mieszkańcom oraz Rodakom i Gościom przebywającym na terenie Gminy życzę słonecznej aury i udanego wypoczynku.

Z wyrazami szacunku
Czesław Stanisławczyk 

Wójt Gminy Laskowa



ODBUDOWA DRÓG
 Gmina Laskowa otrzymała promesę w wysokości 740 000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę następujących 

dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:
1) Odbudowa drogi gminnej „Łęg” nr 2530113 w miejscowości Strzeszyce w km 0+850 - 1+350
 2) Odbudowa drogi gminnej „Jonikówka - Łaziska” nr 2530102 w miejscowości Krosna w km 0+350 – 0+950
 3) Odbudowa drogi gminnej "Dziedzicówka - Wróble" nr 2530025  w miejscowości Laskowa w km 1+450 - 2+080
4) Odbudowa drogi gminnej "Hojdówa" nr 2530036 w miejscowości Laskowa w km 0+220 - 0+720 wraz z odbudową przepustu w km 0+690
W wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o. o. z Limanowej będzie wykonawcą 

następujących zadań:
1) Odbudowa drogi gminnej „Łęg” nr 2530113 w miejscowości Strzeszyce w km 0+850 - 1+350 za kwotę 64 980,90 zł.
2) Odbudowa drogi gminnej "Dziedzicówka - Wróble" nr 2530025 w miejscowości Laskowa w km 1+450 - 2+080 za kwotę 133 523,14 zł.
3) Odbudowa drogi gminnej "Hojdówa" nr 2530036 w miejscowości Laskowa w km 0+220 - 0+720 wraz z odbudową przepustu w km 0+690 za kwotę 

243 940,86 zł.
Natomiast „KRUSZ – BUD”, Piotr Iwulski, Roboty Drogowo-Budowlane,  z Zabierzowa Bocheńskiego będzie wykonawcą zadania „Odbudowa drogi 

gminnej „Jonikówka – Łaziska” nr 2530102 w miejscowości Krosna w km 0+350 – 0+950” za kwotę 141 978,41 zł.
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dróg odbudowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - pragniemy poinformować, że 

nie ma możliwości przesunięcia środków przyznanych przez administrację wojewódzką na inne drogi, które nie zostały uwzględnione w protokołach 
komisji szacującej szkody spowodowane powodziami lub lokalnymi podtopieniami w latach 2013-2015.  

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
 Zakup nieruchomości stanowiących działki ew. nr 189/1 i nr 190/3 położone w Krosnej – za kwotę 320.000 zł.
19 lutego 2016 r. Gmina Laskowa nabyła działkę ew. nr 189/1 o pow. 0,57 ha zabudowaną dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem 

gospodarczym (stodołą) oraz działkę ew. nr 190/3 o pow. 0,01 ha zabudowaną studnią z kręgów betonowych z sięgaczem do działki nr 189/1. Na ww. 
nieruchomości planowana jest inwestycja budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego.

 Zakup nieruchomości gruntowej w Sechnej – za kwotę 87.000 zł.
04 kwietnia 2016 r. Gmina Laskowa nabyła niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Sechna, oznaczoną w ewidencji 

gruntów jako działka ewidencyjna nr 341 o pow. 0,23 ha. Nieruchomość ta przylega bezpośrednio do działek ew. nr 340 i nr 629 zabudowanych 
budynkiem Szkoły Podstawowej w Sechnej. Nieruchomość została zakupiona w związku z planowaną inwestycją budowy boiska sportowego.

BOISKA SPORTOWE
W dniu 14 kwietnia 2016 r. Gmina Laskowa złożyła wnioski do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy lub remontu obiektu 

sportowego w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2016 dla zadań pn: 
1) „Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Sechnej”.
 Koszt całkowity brutto – 702 587,04 zł., w tym: 
            - wnioskowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 491 810,00 zł. 
          - środki własne – 210 777,04 zł.
2) „Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Jaworznej i Krosnej” – w skład jednego boiska 

wielofunkcyjnego wchodzi: boisko do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego, siatkówki.
Koszt całkowity brutto – 842 301,47 zł., w tym: 
          - wnioskowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 589 610,00 zł. 
          - środki własne – 252 691,47 zł.

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY
Gmina Laskowa otrzymała dotację na zadanie pn: „Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o boksy garażowe w OSP Laskowa – etap V” 

w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2016”
Koszt całkowity brutto – 60 776,62 zł., w tym:
- otrzymana dotacja - 22 990,00 zł.
- środki własne z bieżącej działalności Jednostki – 37 786,62 zł.

UCZNIOWIE SP W KAMIONCE MAŁEJ LAUREATAMI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
Przemysław Orzeł i Kacper Dutka (uczniowie klasy V) zostali Laureatami „VI Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 
2015/2016. Zmagania finałowe odbyły się w Krakowie i wzięło w nich udział 79 uczniów. W dniu 
17 czerwca 2016 roku uczniowie oraz nauczyciel przygotowujący ich do konkursu – mgr Ewa Ficoń, 
gościli na gali rozdania nagród w Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przemek i Kacper zajęli również I miejsce w konkursie dla szkół powiatu limanowskiego za 
reportaż z zajęć terenowych „Wycieczka do lasu”, organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody.

Cieszymy się z osiągnięć naszych uczniów i życzymy im dalszych sukcesów w zgłębianiu 
tajników przyrody.

Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej



XII MŁODZIEŻOWY RAJD TURYSTYCZNY SZLAKAMI TAJNEGO NAUCZANIA IM. ZOFII OLEKSY
W dniach 23-24 maja 2016 roku 9 drużyn gimnazjalnej młodzieży i 2 drużyny absolwentów z gminy Laskowa i Limanowa wędrowało 

szlakami tajnego nauczania, by poznać miejsca nauki w czasie II wojny światowej.
Tajne nauczanie było najwspanialszym czynem na polu krzewienia oświaty. W żadnym państwie okupowanym przez Niemców nie było tak 

zorganizowane jak w Polsce. Szczególną dumą napawa nas fakt, że już od listopada 1939 roku na terenie naszej gminy rozpoczęły swoją działalność 
tajne komplety. Żmiąca była pierwszą wsią w dawnym województwie krakowskim, gdzie nauka odbywała się systematycznie. 

 Najpierw zajęcia prowadzono w domu Zofii Oleksy, a później ze względów bezpieczeństwa i powiększenia się liczby młodzieży w kilku punktach na 
terenie gminy. 

W ogólnej rywalizacji na I miejscu uplasowały się drużyny:
 - „Janusz i spółka z o. o.”- Publiczne Gimnazjum nr 4 w Limanowej,
 - „Gorcusie”- Publiczne Gimnazjum w Laskowej,
 - „Niezłomni rozbójnicy”- Publiczne Gimnazjum w Ujanowicach,
 - „Młodzi z AK”- Publiczne Gimnazjum w Ujanowicach.
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody, które ufundowali 

współorganizatorzy rajdu: Wójt Gminy Laskowa i GOKSiT. Patronat 
honorowy sprawował Wójt Gminy Laskowa i Muzeum Okręgowe 
w Nowym Sączu a patronat medialny „Sądeczanin”.        

Organizowany przez Zespół Szkół w Ujanowicach od 2004 roku 
dwudniowy Młodzieżowy Rajd Turystyczny Szlakami Tajnego Nauczania 
im. Zofii Oleksy ma na celu zapoznać młodzież z przeszłością naszego 
regionu, uczyć patriotyzmu, szacunku dla ludzi, którzy z narażeniem życia 
nauczali oraz pokazać, że jest wiele pięknych postaw, które możemy 
naśladować mimo upływu czasu. W tym roku z inicjatywy Zespołu Szkół 
w Ujanowicach i przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Laskowa na 
wszystkich domach, w których było prowadzone tajne nauczanie, zostały 
zamontowane tablice upamiętniające te wydarzenia. 

„INTEGRACJA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I RODZINNEGO W TROSCE O ROZWÓJ DZIECKA" 
W dniu 27 maja 2016 roku w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Integracja 

środowiska szkolnego i rodzinnego w trosce o rozwój dziecka”, której organizatorami byli: Gmina Laskowa, Akademia Ignatianum Kraków – Katedra 
Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością "Przystań" im. Jana Pawła II 
w Tymbarku i Gmina Dobra. Patronat honorowy nad konferencją sprawowali: Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa 
Chorych – abp Zygmunt Zimowski, Rzecznik Praw Dziecka – Minister Marek Michalak oraz Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie – ks. dr hab. Józef 
Bremer SJ, prof. AIK. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało ponad 200 osób, które w przerwie miedzy wykładami miały możliwość osobistego 
spotkania i rozmowy z prelegentami i otrzymania książki z autografem. 

Zorganizowana konferencja motywowana 
była m.in. bardzo dużą popularnością jaką 
cieszą się cykliczne wykłady ks. dr Jerzego 
Smolenia, co wyraża potrzeby środowiska 
n a u c z y c i e l i  i  r o d z i c ó w  w  z a k r e s i e 
podejmowanej tematyki w sferze wychowania 
dzieci.                                             

D z i ę k u j e m y  w s z y s t k i m  o s o b o m 
zaangażowanym w przygotowanie konferencji 
na terenie Zespołu Szkół w Laskowej. Słowa 
podziękowania w szczególności kierujemy na 
ręce Pani Dyrektor Moniki Sułkowskiej oraz
 wszystkich pracowników Zespołu Szkół 
w Laskowej, którzy aktywnie włączyli się 
w przygotowanie konferencji. 

Dziękujemy Pani Dorocie Rozum za profesjonalną aranżację i przygotowanie sali konferencyjnej oraz Pani Jolancie Bukowiec za współpracę przy 
organizacji konferencji. Słowa podziękowania kierujemy również wobec rodziców zaangażowanych w przygotowanie konferencji i uczestniczących 
w konferencji.

"Nie wychowuj dziecka tak, aby było bogate.
Wychowuj je tak, aby było szczęśliwe,

po to, aby kiedy dorośnie znało wartość rzeczy, a nie ich cenę."
Autor nieznany

Zespół Szkół w Ujanowicach



CHEMICZNE I FIZYCZNE "CZARY MARY" I NIE TYLKO 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ.

 W dniu 2 czerwca 2016r. odbyło się Międzyszkolne Spotkanie Młodych chemików i fizyków zorganizowane przez opiekuna koła chemicznego 
w tutejszej szkole Anetę Niezabitowską - Bielecką oraz opiekuna koła fizycznego Reginę Białk,  pod hasłem "Czary mary" i nie tylko - wymieńmy się 
doświadczeniami jeszcze raz.

 

W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści z Łososiny Dolnej, Ujanowic, 
Sadek Kostrzy i Laskowej oraz nauczyciele fizyki i chemii.

 Uczniowie z poszczególnych gimnazjów demonstrowal i 
doświadczenia i eksperymenty.

Prezentowane doświadczenia dotyczyły głównie procesów 
chemicznych i zjawisk fizycznych spotykanych na codzień. 

Audytorium stanowili zaproszeni goście a to: Wójt Gminy Laskowa 
Czesław Stanisławczyk, Kierownik GZOSiP w Laskowej Bożena 
Chełmecka, Dyrektor Zespołu Szkół w Laskowej Monika Sułkowska, 
Nauczyciele fizyki i chemii ze szkół prezentujących doświadczenia
i eksperymenty, Gimnazjaliści z powyższych szkół.

Wójt Gminy Laskowa Czesław Stanisławczyk wyraził podziw dla 
młodzieży za wykazanie się wiedzą, pomysłowością i umiejętnościami 
z zakresu eksperymentowania z dziedziny nauk trudnych chemii i fizyki. 
Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Laskowej Monika Sułkowska złożyła 
podziękowania fundatorom nagród dla uczniów, byli to: Wójt Gminy 
Laskowa, EMITER Limanowa, Bank Spółdzielczy w Limanowej.

 
 

W efekcie: 
- uczniowie mieli okazję skonfrontować swoje umiejętności w zakresie samodzielnego eksperymentowania i wyjaśnienia określonych zjawisk 
  fizyczno - chemicznych na tle innych prezenterów,
-  poszerzyli swoją wiedzę o nowe doświadczenia i eksperymenty,
- odczuli satysfakcję z zafascynowania widzów demonstrowanymi doświadczeniami.

JUBILEUSZ 85 - LECIA DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEJ ORKIESTRY DĘTEJ W LASKOWEJ
W dniu 28 maja 2016 r. w Laskowej miały miejsce obchody Jubileuszu 85 - lecia działalności Parafialnej Orkiestry Dętej 

w Laskowej. Uroczystość ta była także okazją do podsumowania 10 letniej współpracy Laskowskiej Orkiestry z zaprzyjaźnionym zespołem Dychova 
Hudba (DH) Tvrodošanka z Tvrdošina, a także okazją do podpisania umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Gminą Laskowa a Miastem Tvrdošin 
na Słowacji.  

ks. Janusz Sądel, Czesław Stanisławczyk - Wójt Gminy Laskowa, Pan Stanisław Migacz - instruktor ds. orkiestr dętych w MCK Sokół w Nowym Sączu, 
Primátor Tvrdošina - Pan ing. Ivan Šaško, Zastępca Primátora Tvrdošina - Pani mgr Vlasta Janćekova oraz radny Miasta Tvrdošin - Pan Milan Kováć, 
Pan Stanisław Pajor - Małopolski  Urząd Wojewódzki w Krakowie, Pani Jolanta Grzegorzek - Radna Powiatu Limanowskiego, Pan Piotr Stach

- Przewodniczący Rady Gminy Laskowa, radni Gminy Laskowa, Radni Gminy Laskowa: Pani 
Bożena Szpiech, Pani Zofia Bukowiec, Pani Maria Grzegorzek, Pani Irena Stanisławczyk, Pan 
Janusz Frączek, Pan Jerzy Jonik, Pan Bogdan Uryga, Pan Ryszard Ficoń, Pan Michał Gocal, Pan 
Michał Kogutowicz, Pan Zdzisław Pajor - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki 
w Laskowej, Pani Maria Liptak - Sołtys wsi Kobyłczyna, Pan Stanisław Zelek- Sołtys wsi Laskowa 
oraz dyrygenci zaprzyjaźnionych orkiestr z Jaworznej - Pan Józef Bukowiec, z Krosnej - Pan 
Zdzisław Karpiel, z Leszczyny - Pan Włodzimierz Pietras oraz Pan Daniel Koleják - kierownik DH 
Tvrdošanka. Uroczystość prowadził Pan Marian Wójtowicz, zarazem Radny Powiatu 
Limanowskiego, któremu członkowie orkiestry składają wyrazy podziękowania. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele 
pw. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej, którą sprawował ks. 
Proboszcz Andrzej Wanat oraz ks. Janusz Sądel. Dalsza część 
uroczystości jubileuszowych miała miejsce w obiektach Stacji 
Narciarskiej Laskowa - Ski Laskowa - Kamionna w Laskowej, gdzie 
odbyły się: jubileuszowy koncert Parafialnej Orkiestry w Laskowej, 
prezentacja historii i działalności Orkiestry w Laskowej, okolicznościowe 
przemówienia i złożenie jubileuszowych życzeń, koncert zespołu DH 
Tvrdošanka oraz okolicznościowe spotkanie członków i sympatyków obu 
orkiestr. 

Z okazji obchodów jubileuszu 85 - lecia działalności Parafialnej 
Orkiestry Dętej w Laskowej, zespół nagrał i wydał drugą w swojej historii 
płytę CD, a także wydana została okolicznościowa publikacja 
przedstawiająca historię i działalność orkiestry.

Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w uroczystości byli 
m.in.: Ks. Andrzej Wanat - proboszcz Parafii Laskowa, ks. Józef Bubula, 

Zespół Szkół w Laskowej



Parafialna Orkiestra Dęta w Laskowej składa serdeczne podziękowania 
wszystkim instytucjom, firmom, dzięki którym możliwe było 
zorganizowanie tych uroczystości,  a także za przekazane 
okol icznościowe prezenty i  życzenia, w tym Województwu 
Małopolskiemu za wsparcie finansowe obchodów jubileuszu, 
samorządowi Gminy Laskowa za wsparcie finansowe obchodów 
jubileuszu ufundowanie prezentu jubileuszowego w postaci instrumentu 
- l iry, Powiatowi Limanowskiemu za ufundowanie prezentu 
jubileuszowego w postaci instrumentu - gitary basowej, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej za pomoc w organizacji 
obchodów jubileuszu, a także ufundowanie prezentu w postaci

 Uroczystość Jubileuszowa rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji 
członków Orkiestry w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Józefa 
Robotnika w Krosnej, którą koncelebrowali: ks. Infułat Władysław 
Kostrzewa, w asyście tutejszego proboszcza ks. Adama Chmiela, 
ks. kanonika Feliksa Kwilasa – budowniczego kościoła w Krosnej, 
wieloletniego proboszcza, ks. Franciszka Pacholika – rodaka z Krosnej.

 

 

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 100-LECIA POWSTANIA 
PARAFIALNEJ ORKIESTRY DĘTEJ Z KROSNEJ

Uroczystość prowadził Pan Zdzisław Pajor – Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, któremu członkowie 
Orkiestry składają wyrazy podziękowania. 

 Parafialna Orkiestra Dęta z Krosnej składa serdeczne podziękowania 
wszystkim tym, dzięki którym możliwe było zorganizowanie tego 
jubileuszu, a także za okolicznościowe prezenty i życzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Laskowa, Pani Jolanta Grzegorzek 
– Radna Rady Powiatu Limanowskiego, Pani Małgorzata Kalarus – 
zastępca Dyrektora MCK Sokół w Nowym Sączu, Pan Stanisław Migacz – 
główny instruktor ds. orkiestr dętychw MCK Sokół w Nowym Sączu, Pan 
Stanisław Uryga – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krosnej  oraz 
dyrygenci zaprzyjaźnionych orkiestr z Jaworznej - Pan Józef Bukowiec, 
z Laskowej – Pan Roman Kogutowicz. 

            Firma FHU J drek Maria i Henryk J drzejek w Laskowej, Bankowi Spó dzielczemu ę ę ł
w Limanowej, Zak ady Mi sne Laskopol, Krzysztof J drzejek Kancelaria Radcy Prawnego, spó ce ł ę ę ł
Partner - Alma Józef Stach, Józef Król sp. j. w Limanowej, Stacja Narciarska Laskowa - Ski 
W odzimierz Chwastek, Bogdan Chwastek, firmie Monolit - Barbara i Stanis aw Zawada, firmie ł ł
DREKON Zbigniew Kondys oraz Panu Krzysztofowi Olchawa - Hurtownia Obuwia. 

Po uroczystościach kościelnych, wszyscy zgromadzeni udali się do 
Domu Weselnego „Dworek Victoria” w Ujanowicach, gdzie miała miejsce 
druga część uroczystości, m.in. jubileuszowy koncert Parafialnej 
Orkiestry Dętej z Krosnej, prezentacja historii i działalności Orkiestry, 
okolicznościowe przemówienia i złożenie jubileuszowych życzeń. 
Muzycy obecnie grający, jak i Ci którzy już odeszli z Orkiestry otrzymali 
stosowne listy gratulacyjne i podziękowania oraz specjalnie 
przygotowane na tę uroczystość przypinki okolicznościowe.             

Z okazji obchodów Jubileuszu 100 - lecia działalności Parafialnej 
Orkiestry Dętej z Krosnej, została wydana okolicznościowa
publikacja przedstawiająca historię i działalność orkiestry, oraz 
przygotowano jubileuszową galerię prezentującą historię zespołu.  

Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w uroczystości byli 
m.in.: ks. Adam Chmiel - proboszcz Parafii Krosna, ks. infułat Władysław 
Kostrzewa, ks. kanonik Feliks Kwilas, ks. Franciszek Pacholik, oraz 
ks. redemptorysta z Tuchowa, Pan Wiesław Janczyk Wiceminister 
Finansów - Poseł RP, Pan Jan Puchała – Starosta Limanowski, Czesław 
Stanis ławczyk -  Wój t  Gminy Laskowa, Pan Piotr  Stach - 

W dniu 04 czerwca 2016 r. Parafialna Orkiestra Dęta z Krosnej obchodziła Jubileusz 100 - lecia działalności.

i n s t r u m e n t u 
p e r k u s y j n e g o 
-  werbla,  a także 
sponsorom:



RAJDY KONNE WŚRÓD WZGÓRZ BESKIDU WYSPOWEGO
W dniu 21 maja 2016 roku w Laskowej odbył się V amatorski Rajd Konny o Puchar Beskidu 

Wyspowego oraz III Puchar Małopolski  w Towarzyskich Rajdach Konnych. 

Organizatorem zawodów byli Państwo 
Teresa i Zbigniew Hojda, a miejscem zmagań 
wspaniałe tereny Beskidu Wyspowego: 
Jaworzna, Mordarka, Łososina Górna, Laskowa 
i  L imanowa.  Na zwyc ięzców czeka ły 
wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane 
przez wielu sponsorów, a dla pozostałych 
uczestników pamiątkowe flo oraz wiele 
upominków. Konie przeszły „bojowy” egzamin 
na górskich trasach przez co wymagały 
rzetelnego i profesjonalnego przygotowania. 

Pierwsze miejsce w zawodach w kategorii koni dużych zdobył pan Lucjan Ćmok z klubu 
Pszczyński LKS Plessówka a w kategorii koni małych Zuzanna Hojda z „Rancza na Załpie” 
w Laskowej. 

Nad całością przedsięwzięcia czuwała komisja sędziowska Polskiego Związku Jeździeckiego, 
zespół Weterynarzy, podkuwacz koni, Grupa Regionalna GOPR, pułk Strzelców z Limanowej oraz 
wielu wolontariuszy. 

ODKRYWAMY TAJEMNICE DWORU W LASKOWEJ 
W dniach 17-19 maja 2016 roku, w zabytkowym Dworze Państwa Michałowskich w Laskowej 

odbyły się spotkania z cyklu „Odkrywamy tajemnice Dworu w Laskowej”. Laskowska Rezydencja to 
najstarszy zachowany Dwór drewniany w Polsce, malowniczo położony na niewielkiej górce, 
otoczony starymi lipami. W Dworze najcenniejsza jest stara dworska kaplica Najświętszej Maryi 
Panny, ozdobiona polichromowym sufitem ze stiukami i centralnie umieszczonym Chrystusem 
Błogosławiącym. 

Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki uprzejmości i gościnności obecnego Dziedzica Pana 
Piotra Pawła Michałowskiego. „Dworskie” spotkania zostały połączone z prezentacją i wykładem pt. 
„A to Polska właśnie...” - obraz Dworu Michałowskich w Laskowej we wspomnieniach, literaturze 
i kulturze, wg opracowania Pani dr Katarzyny Pławeckiej pracownika Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

W trakcie wykładu przedstawiono historię Laskowej, zostały przywołane dzieje Dworu, jego 
mieszkańców i właścicieli. Nawiązano do twórczości, m.in. dawnej mieszkanki Dworu Julii 
Goczałkowskiej – Lewieckiej, jak i współczesnych miejscowych artystów: Stanisława Ptaszka, 
Andrzeja Zelka i Wandy Frączek - Majerskiej. 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży jak i osób starszych. 

„ BY CZAS NIE ZAĆMIŁ 
I NIEPAMIĘĆ…”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3 czerwca 2016 roku społeczność Szkoły 

Podstawowej oraz wsi Żmiącej obchodziła 
U r o c z y s t o ś ć  P o ś w i ę c e n i a  T a b l i c y 
Pamiątkowej ”W hołdzie nauczycielom, 
organizatorom i uczestnikom tajnego 
n a u c z a n i a  w  l a t a c h  1 9 3 9 - 4 5 , 
a w szczególności rocznicy matury, która 
odbyła się w Żmiącej w dniu 3 czerwca 1945 
roku”. Uroczystego odsłonięcia Tablicy 
dokonali: Ksiądz Kanonik Józef Trela, Wójt 
Gminy Laskowa – Pan Czesław Stanisławczyk, 
uczennica tajnego nauczania Pani Wanda 
Kwapulińska, Dyrektor szkoły Pani Agata Greń, 
natomiast Poświęcenia Tablicy – Ksiądz 
Proboszcz Marek Wójcik. Wydarzenie uświetnili 
swoją obecnością Księża naszej parafii, Pan 
Wójt, uczniowie tajnego nauczania, nauczyciele 
emeryci, przedstawiciele Rady Rodziców oraz 
Sołtys wsi Żmiąca.

 Było  to nie tylko uroczyste wydarzenie dla 
naszej szkoły oraz lokalnej społeczności, ale  
również spotkanie,  na którym mogliśmy 
wspólnie przybliżyć młodemu pokoleniu 
przeszłość regionu, uczyć patriotyzmu, 
szacunku dla ludzi, którzy z narażeniem życia 
przekazywali wiedzę  i organizowali naukę oraz 
pokazać, że jest wiele pięknych postaw, które 
możemy naśladować mimo upływu czasu i jak 
ważna w życiu jest odwaga. 

Szkoła Podstawowa w Żmiącej
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