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W dniu 22 sierpnia 2010 roku w Laskowej odbyły 
się Gminne Uroczystości Dożynkowe, gospodarzem 
tegorocznego Święta była Laskowa. Piękna pogoda, 
wspaniali goście i doskonale przygotowana uroczystość 
sprawiły, że każdy z radością wspomina tegoroczne 
święto.

Msza Święta Dziękczynna odprawiona w Kościele 
Parafialnym w Laskowej rozpoczęła tegoroczne 
obchody święta plonów, podczas Mszy Świętej nastą-
piło poświęcenie wieńców dożynkowych oraz złożenie 
tegorocznych darów ziemi. Następnie barwny korowód 
prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Laskowej udał się na 
stadion gdzie miał miejsce konkurs wieńców dożyn-
kowych.

Komisja Konkursowa w składzie: Magdalena 
Kroh - etnograf, Zofia Szewczyk – MODR – Powiatowy 
Zespół Doradców w Limanowej i Joanna Hołda - etno-
graf – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu po obejrze-
niu i gruntownej ocenie ośmiu wieńców dożynkowych 
postanowiła przyznać następujące nagrody:

Kategoria wieńców tradycyjnych: 
I miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 

Zmiana godzin urzędowania w placówce 
poczty: Centrum Poczty Oddział Rejonowy 
w Nowym Sączu informuje, iż od dnia 25 sierpnia 
2010 roku z przyczyn organizacyjnych, nastąpiła 
zmiana godzin urzędowania w Filii Urzędu 
Pocztowego Laskowa, Ujanowice 2 – placówka 
czynna jest od 10.30 – 12.30.

W dniu 15 sierpnia w Podstolicach przepro-
wadzony został konkurs „Cudowna moc 
bukietów”, Koło Gospodyń Wiejskich z Las-
kowej wzięło w nim udział zajmując trzecie 
miejsce, w nagrodę przedstawiciel Koła 
pojedzie do Brukseli.

INFORMACJA 
O UCZESTNICTWIE DZIECI

  I MŁODZIEŻY Z GMINY LASKOWA
  W PROJEKCIE „DIAMENT”

Od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku Mało-

polskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie 

z WSB w Nowym Sączu oraz National-Louis University 

w Chicago realizują projekt DiAMEnT, którego celem jest 

stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w woje-

wództwie małopolskim. 

Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa 

Małopolskiego jako ponadnarodowy projekt innowacyjny 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadaniem projektu jest wypracowanie i wdrożenie 

systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych 

służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów co 

w perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia 

jakości procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na 

sukces w dalszej karierze edukacyjnej i do poprawy 

zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. 

W maju 2010 roku uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjów z terenu naszej gminy pisali test diagnostycz-

ny, który był podstawą do zakwalifikowania ich do udziału 

w zajęciach. Dla uczniów, którzy uzyskają najwyższe wyni-

ki zostaną utworzone międzyszkolne grupy, funkcjonujące 

w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych 

(POWUZ). Tam będą oni rozwijać swoje umiejętności 

i pogłębiać wiedzę pod okiem specjalistów. W naszej 

gminie takimi uczniami są:

Więcej informacji można uzyskać na www.diament.edu.pl

Przedstawiciel KGW z Laskowej 
jedzie do Brukseli

KOMUNIKAT 
NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO 

W LIMANOWEJ
z dnia 07 września 2010 

w sprawie wydawania zaświadczeń 
o dochodach do zasiłków rodzinnych

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwa-
niom, uprzejmie informuję iż zostały zawarte 
porozumienia pomiędzy Urzędem Skarbowym 
w Limanowej a wszystkimi Urzędami Gmin 
Powiatu Limanowskiego oraz Urzędem Miasta 
Mszana Dolna.

W wyniku porozumienia, mieszkańcy po-
wyższych Gmin ubiegający się o świadczenia 
rodzinne mogą otrzymać zaświadczenia 
o dochodach bez konieczności wizyty 
w Urzędzie Skarbowym. Wniosek o wydanie 
zaświadczenia można złożyć w Ośrodku 
Pomocy Społecznej wraz z wnioskiem o zasiłek 
rodzinny. Formularze wniosków o zaświadcze-
nie o dochodach dostępne są u pracowników 
Ośrodków Pomocy Społecznej. Wnioski 
złożone w Ośrodku Pomocy Społecznej zos-
taną przekazane do Urzędu Skarbowego 
w Limanowej. Zaświadczenia, wystawione na 
podstawie wniosków, zostaną dostarczone do 
Ośrodków Pomocy Społecznej, bez udziału 
Podatnika. Powyższe porozumienie pozwoli 
zaoszczędzić Państwu czas oraz koszty 
związane z dojazdem do Urzędu Skarbowego 
w Limanowej.

Lp. Imię i nazwisko Szkoła (miejsce kwalifikacji) Przedmiot 

1. Mateusz Gwiżdż SP Sechna matematyka 

2. Sylwia Pajor SP Sechna język angielski 

3. Kacper Krzyżak SP Żmiąca matematyka 

4. Joanna Pasionek SP Żmiąca język angielski 

5. Jan Stach SP Kamionka Mała matematyka 

6. Julia Tokarz SP Krosna matematyka 

7. Aneta Oleksy SP Krosna przedsiębiorczość 

8. Monika Czyżycka SP Krosna matematyka 

9. Klaudia Śmiałek ZS Ujanowice (podstawowa) język angielski 

10. Roksana Bukowiec ZS Ujanowice (podstawowa) matematyka 

11. Piotr Bukowiec ZS Ujanowice (podstawowa) matematyka 

12. Paulina Filipek ZS Ujanowice (podstawowa) matematyka 

13. Dominika Ligas ZS Ujanowice (gimnazjum) język angielski 

14. Joanna Kołodziej ZS Ujanowice (gimnazjum) matematyka 

15. Krzysztof Dziedzic ZS Ujanowice (gimnazjum) matematyka 

16. Małgorzata Gołąb ZS Ujanowice (gimnazjum) matematyka 

17. Dominika Gołąb ZS Ujanowice (gimnazjum) matematyka 

18. Jakub Gołąb ZS Ujanowice (gimnazjum) matematyka 

19. Dawid Pasionek ZS Ujanowice (gimnazjum) tech. informatyczna 

 

Gminne Uroczystości Dożynkowe Gminne Uroczystości Dożynkowe 
w Laskowej - 2010 rok

700 zł. przyznano: Grupie Wieńcowej KGW 
w Laskowej 
II miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 
600 zł. przyznano: Grupie Wieńcowej KGW ze 
Strzeszyc.
Kategoria wieńców współczesnych:
I miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 
700 zł. przyznano: Grupie Wieńcowej z Parafii 
Jaworzna
II miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 
po 600 zł. przyznano: Grupie Wieńcowej z Krosnej, 
Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny, Grupie Wieńcowej 
z Kamionki Małej, Grupie Wieńcowej ze Żmiącej
III miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 
600 zł. dla: Grupy Wieńcowej ze Sechnej.

 
Na Ogólnopolskie 

Uroczystości Dożynkowe 
w Częstochowej w dniu 
05.IX.2010 r. zakwali-
fikowano wieniec z Ja-
worznej i Laskowej. Pod-
czas uroczystości koncer-
towała Orkiestra Dęta 
z Laskowej, Zespół Re-
gionalny „Laskowioki”, 
miał miejsce występ 
zespołu dzieci klasy„0”, 
pokaz wirowania miodu 
zaprezentowany przez 
przedstawicieli  Koła 
Pszczelarzy w Laskowej, 
Koło Gospodyń Wiej-
skich z Laskowej przed-
stawiło program artystyczny pt. „Pokolenia”, a do 
późnego wieczoru bawił gości Zespół „Banitas”.

Starostom tegorocznych dożynek, Kołu Gospodyń 
Wiejskich, Radzie Sołeckiej wsi Laskowa, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Laskowej oraz wszystkim 
mieszkańcom Laskowej pragnę z serca podziękować za 
trud, poświęcenie, profesjonalizm i ciężką pracę 
włożoną w przygotowanie tak wspaniałej uroczystości. 
Wszystko dopracowane w najmniejszym szczególe, 
nawet pogoda można by powiedzieć jak na zamówienie, 
jestem pełna uznania i podziwu dla Waszego 
zaangażowania. 
Pragnę również podziękować wszystkim mieszkańcom 
naszej Gminy za przygotowanie tak pięknych wieńców 
dożynkowych i tak liczny udział w tegorocznym 
Święcie.

 
Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa



2 3BIULETYN GMINY LASKOWA BIULETYN GMINY LASKOWA
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graf – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu po obejrze-
niu i gruntownej ocenie ośmiu wieńców dożynkowych 
postanowiła przyznać następujące nagrody:

Kategoria wieńców tradycyjnych: 
I miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 
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w Chicago realizują projekt DiAMEnT, którego celem jest 

stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w woje-

wództwie małopolskim. 

Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa 

Małopolskiego jako ponadnarodowy projekt innowacyjny 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych 

służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów co 
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W maju 2010 roku uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjów z terenu naszej gminy pisali test diagnostycz-

ny, który był podstawą do zakwalifikowania ich do udziału 
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Przedstawiciel KGW z Laskowej 
jedzie do Brukseli

KOMUNIKAT 
NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO 

W LIMANOWEJ
z dnia 07 września 2010 

w sprawie wydawania zaświadczeń 
o dochodach do zasiłków rodzinnych

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwa-
niom, uprzejmie informuję iż zostały zawarte 
porozumienia pomiędzy Urzędem Skarbowym 
w Limanowej a wszystkimi Urzędami Gmin 
Powiatu Limanowskiego oraz Urzędem Miasta 
Mszana Dolna.

W wyniku porozumienia, mieszkańcy po-
wyższych Gmin ubiegający się o świadczenia 
rodzinne mogą otrzymać zaświadczenia 
o dochodach bez konieczności wizyty 
w Urzędzie Skarbowym. Wniosek o wydanie 
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Pomocy Społecznej wraz z wnioskiem o zasiłek 
rodzinny. Formularze wniosków o zaświadcze-
nie o dochodach dostępne są u pracowników 
Ośrodków Pomocy Społecznej. Wnioski 
złożone w Ośrodku Pomocy Społecznej zos-
taną przekazane do Urzędu Skarbowego 
w Limanowej. Zaświadczenia, wystawione na 
podstawie wniosków, zostaną dostarczone do 
Ośrodków Pomocy Społecznej, bez udziału 
Podatnika. Powyższe porozumienie pozwoli 
zaoszczędzić Państwu czas oraz koszty 
związane z dojazdem do Urzędu Skarbowego 
w Limanowej.

Lp. Imię i nazwisko Szkoła (miejsce kwalifikacji) Przedmiot 

1. Mateusz Gwiżdż SP Sechna matematyka 

2. Sylwia Pajor SP Sechna język angielski 

3. Kacper Krzyżak SP Żmiąca matematyka 
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12. Paulina Filipek ZS Ujanowice (podstawowa) matematyka 

13. Dominika Ligas ZS Ujanowice (gimnazjum) język angielski 
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1. Odnowa centrum wsi Strzeszyce. Inwestycja zrealizowana w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i 
rozwój wsi”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 278 923,48 zł
W tym:
-  środki dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 157 337 zł
-  środki własne – 121 586,48
W ramach zadania wykonano m. in.
- roboty budowlane
- zestaw urządzeń małej architektury (ławki parkowe, kosze 

uliczne, stojaki rowerowe)
- zestaw urządzeń placu zabaw (ławki drewniane, ławo-stoły 

drewniane, kosze uliczne drewniane, stojaki rowerowe, 
huśtawki podwójne, huśtawki sprężynowe, huśtawki 
wahadłowe, altana, karuzele małe 4-siedzeniowe, zestaw 
urządzeń zabawowych, palisada drewniana).

2. Budowa kompleksu sportowego w Laskowej w ramach 
programu Moje boisko - Orlik 2012. Inwestycja realizowana 
w ramach Programu budowy kompleksów sportowych „Moje 
boisko - Orlik 2012”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 988 840,00 zł
W tym:

- środki dotacji z budżetu państwa i środki dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego – 666 000,00 zł

1. W ramach odbudowy infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych w ostatnim czasie dokonano odbudowy 
następujących dróg:

- droga "Humowo" w miejscowości Kamionka Mała w km 
0+000 - 0+500
wartość inwestycji: 171 497,00 zł

- droga "Wajdówka" w miejscowości Krosna w km 0+370 - 
0+800
wartość inwestycji: 153 512,60 zł

- droga "Do Szkarłata" w miejscowości Jaworzna w km 
0+150 - 0+950
wartość inwestycji: 195.578,20 zł

- droga "Do Górnej Załpy k/Matląga od mostu" w 
miejscowości Laskowa w km 0+400 - 0+700 oraz km 1+000 
- 1+300
wartość inwestycji: 115 412,00 zł

INWESTYCJE
3. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-

wowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym - etap 
I”. Wartość inwestycji to 169 839,23 zł brutto – środki z bud-
żetu Gminy. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo 
Projektowania i Realizacji Inwestycji „LIM-BUD-EXP”.

4. Remont budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach polegający 
na wymianie stolarki. Wartość inwestycji 136 799,61 zł – 
środki z budżetu Gminy. Wykonawcą była firma Partner-
Alma Sp. j.

INWESTYCJE DROGOWE ZAKOŃCZONE

2. Remont drogi gminnej lokalnej nr K 340233 „Krosna - Żmiąca” 
w miejscowościach: Krosna, Strzeszyce i Żmiąca w km 
0+230 - 5+920 wraz z remontem  mostu na rzece Łososina 
(km 2 + 631.) Zadanie realizowano w ramach Programu 
wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 - 2011”.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 143 626,75 zł
w tym:
- środki dotacji z budżetu państwa – 1 071 810,00 zł
- środki własne – 1 071 816,75 zł

Całkowity koszt zadania: 635 999,80 zł
dotacja z budżetu państwa: 400 000,00 zł
środki własne: 235 999,80 zł

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe 
"LIMDROG" Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej.  

3. Remont drogi gminnej Laskowa - Rozpite w miejscowości 
Laskowa w km 0+000 - 0+210 wraz z remontem mostu na 
rzece Łososina w km 0+107. Wartość inwestycji to 
103 700.00 zł. Wykonawcą była firma DROGBUD
PODKARPACKI HOLDING BUDOWY DROG Sp. z o.o.

4. Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1612 K 
Laskowa – Nagórze etap I w km 0+210 - 0+480 
w miejscowości Laskowa. Wartość inwestycji 134 573,80 zł. 
Inwestycja w 50% dofinansowana była przez powiat 
limanowski. Wykonawcą inwestycji była  Firma Produkcyjno-
Usługowo-Handlowa EMBRUK.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO W FORMIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO

1. Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1612 K Laskowa – 
Nagórze etap I w km 0+210 - 0+480 w miejscowości Laskowa – 
Postępowanie przetargowe z dnia 9 kwietnia 2010 r. Wpłynęły 3 oferty. 
Zamawiający odrzucił 2 oferty oraz wykluczył z postępowania 1 Wykonawcę. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
EMBRUK, Młynne 251 – cena oferty – 134 573,80 zł brutto. - inwestycja 
zakończona
2. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym - etap I” - Postępowanie 
przetargowe z dnia 12 kwietnia 2010 r. Wpłynęło 10 ofert. Zamawiający 
odrzucił 3 oferty oraz wykluczył z postępowania 2 Wykonawców. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Projektowania 
i Realizacji Inwestycji „LIM-BUD-EXP, ul. J. Pawła II 19, Limanowa – cena 
oferty – 169.839,23 zł brutto – inwestycja zakończona
3. Remont drogi gminnej Laskowa - Rozpite w miejscowości Laskowa 
w km 0+000 - 0+210 wraz z remontem mostu na rzece Łososina w km 
0+107 – Postępowanie przetargowe z dnia 19 kwietnia 2010r. Wpłynęły 
2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROGBUD 
PODKARPACKI HOLDING BUDOWY DROG SP. Z O.O., ul. 1 Maja 42, 
Strzyżów - cena oferty - 103 700,00 zł – inwestycja zakończona
4. Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu 
Systemowego pn.: „Czas na aktywność w gminie Laskowa”. Postępowanie 
przetargowe z dnia 25 maja 2010 r. Wpłynęła 1 oferta złożona przez  Firmę 
B-CONSULTING ul. Malczewskiego 11/49, Rzeszów -cena oferty - 72 
200,00 zł brutto – projekt w trakcie realizacji.
5. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do 
Zespołu Szkół w Laskowej i Ujanowicach.  Postępowanie przetargowe 
z dnia 1 czerwca 2010 r. Wpłynęła 1 oferta złożona przez   U.T.i H. STAN - 
TRANS Józef Stanisławczyk, Laskowa 510  - cena oferty – 5,25 zł brutto za 
1 km dowozu – usługa w trakcie realizacji.
6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 187 
127,00 zł. Postępowanie przetargowe z dnia 7 lipca 2010 r.. Wpłynęły 4 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Skawinie, Rynek 17, 
Skawina – cena oferty  - 742 535,93 zł
7.  Budowa kompleksu sportowego w Laskowej w ramach programu 
Moje boisko - Orlik 2012. Postępowanie przetargowe z dnia 19 lipca 2010 r. 
Wpłynęło 7 ofert. Zamawiający wykluczył z postępowania 5 Wykonawców 
oraz odrzucił 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: „Bujakowski” 
Sp. z o.o., ul. Wspólna 13, Kraków - cena oferty - 988 840,00 zł brutto -  
inwestycja w trakcie realizacji
8.  Remont budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach polegający na 
wymianie stolarki. Postępowanie przetargowe z dnia 23 lipca 2010 r.. 
Wpłynęły 4 oferty. Zamawiający odrzucił 1 ofertę. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła  firma: Partner-Alma Sp. j., ul. Ceglarska 4, Limanowa – cena oferty – 
136 799,61 zł brutto – inwestycja zakończona
9.  Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy 
Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Postępowanie 
przetargowe z dnia 30 lipca  2010 r. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą 
ofertę złożył Zakład Melioracyjno-Budowlany "WIR", ul. Z. Augusta 12,  
Limanowa  - cena oferty -  1 073 905,91 zł brutto – inwestycja w trakcie 
realizacji
10. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją 
ograniczania stref skażeń chemicznych kategorii 3 - terenowa 4 x 4 do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej. Postępowanie przetargowe 
z dnia 17 sierpnia 2010 r. Wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę: Inżynieria 
Samochodów Specjalnych Piotr Wawrzaszek, ul. Leszczyńska 22, Bielsko-
Biała, - cena oferty - 699 780,00 zł brutto – inwestycja w trakcie realizacji
11. Zagospodarowanie centrum wsi Laskowa - Postępowanie przetargowe 
z dnia 20 września 2010 r. Wpłynęła 1 oferta. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa  EMBRUK, Młynne -  Cena oferty: 
805 701,49 zł
Zakres zadania  obejmuje:
- przebudowę sieci gazowej
- przebudowę linii napowietrznej na kablową, budowę oświetlenia
   parkowego,
- kanalizację opadowa,
- zagospodarowanie centrum wsi Laskowa (roboty rozbiórkowe, drogi i place,
   chodniki, fontanna, elementy małej architektury, plac zabaw,
   zagospodarowanie terenu) – inwestycja w trakcie realizacji
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1. Odnowa centrum wsi Strzeszyce. Inwestycja zrealizowana w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i 
rozwój wsi”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 278 923,48 zł
W tym:
-  środki dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 157 337 zł
-  środki własne – 121 586,48
W ramach zadania wykonano m. in.
- roboty budowlane
- zestaw urządzeń małej architektury (ławki parkowe, kosze 

uliczne, stojaki rowerowe)
- zestaw urządzeń placu zabaw (ławki drewniane, ławo-stoły 

drewniane, kosze uliczne drewniane, stojaki rowerowe, 
huśtawki podwójne, huśtawki sprężynowe, huśtawki 
wahadłowe, altana, karuzele małe 4-siedzeniowe, zestaw 
urządzeń zabawowych, palisada drewniana).

2. Budowa kompleksu sportowego w Laskowej w ramach 
programu Moje boisko - Orlik 2012. Inwestycja realizowana 
w ramach Programu budowy kompleksów sportowych „Moje 
boisko - Orlik 2012”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 988 840,00 zł
W tym:

- środki dotacji z budżetu państwa i środki dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego – 666 000,00 zł

1. W ramach odbudowy infrastruktury drogowej na terenie 
gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych w ostatnim czasie dokonano odbudowy 
następujących dróg:

- droga "Humowo" w miejscowości Kamionka Mała w km 
0+000 - 0+500
wartość inwestycji: 171 497,00 zł

- droga "Wajdówka" w miejscowości Krosna w km 0+370 - 
0+800
wartość inwestycji: 153 512,60 zł

- droga "Do Szkarłata" w miejscowości Jaworzna w km 
0+150 - 0+950
wartość inwestycji: 195.578,20 zł

- droga "Do Górnej Załpy k/Matląga od mostu" w 
miejscowości Laskowa w km 0+400 - 0+700 oraz km 1+000 
- 1+300
wartość inwestycji: 115 412,00 zł

INWESTYCJE
3. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-

wowej w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym - etap 
I”. Wartość inwestycji to 169 839,23 zł brutto – środki z bud-
żetu Gminy. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo 
Projektowania i Realizacji Inwestycji „LIM-BUD-EXP”.

4. Remont budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach polegający 
na wymianie stolarki. Wartość inwestycji 136 799,61 zł – 
środki z budżetu Gminy. Wykonawcą była firma Partner-
Alma Sp. j.

INWESTYCJE DROGOWE ZAKOŃCZONE

2. Remont drogi gminnej lokalnej nr K 340233 „Krosna - Żmiąca” 
w miejscowościach: Krosna, Strzeszyce i Żmiąca w km 
0+230 - 5+920 wraz z remontem  mostu na rzece Łososina 
(km 2 + 631.) Zadanie realizowano w ramach Programu 
wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 - 2011”.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 143 626,75 zł
w tym:
- środki dotacji z budżetu państwa – 1 071 810,00 zł
- środki własne – 1 071 816,75 zł

Całkowity koszt zadania: 635 999,80 zł
dotacja z budżetu państwa: 400 000,00 zł
środki własne: 235 999,80 zł

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe 
"LIMDROG" Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej.  

3. Remont drogi gminnej Laskowa - Rozpite w miejscowości 
Laskowa w km 0+000 - 0+210 wraz z remontem mostu na 
rzece Łososina w km 0+107. Wartość inwestycji to 
103 700.00 zł. Wykonawcą była firma DROGBUD
PODKARPACKI HOLDING BUDOWY DROG Sp. z o.o.

4. Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1612 K 
Laskowa – Nagórze etap I w km 0+210 - 0+480 
w miejscowości Laskowa. Wartość inwestycji 134 573,80 zł. 
Inwestycja w 50% dofinansowana była przez powiat 
limanowski. Wykonawcą inwestycji była  Firma Produkcyjno-
Usługowo-Handlowa EMBRUK.

INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO W FORMIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO

1. Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1612 K Laskowa – 
Nagórze etap I w km 0+210 - 0+480 w miejscowości Laskowa – 
Postępowanie przetargowe z dnia 9 kwietnia 2010 r. Wpłynęły 3 oferty. 
Zamawiający odrzucił 2 oferty oraz wykluczył z postępowania 1 Wykonawcę. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
EMBRUK, Młynne 251 – cena oferty – 134 573,80 zł brutto. - inwestycja 
zakończona
2. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Kamionce Małej wraz z zapleczem socjalnym - etap I” - Postępowanie 
przetargowe z dnia 12 kwietnia 2010 r. Wpłynęło 10 ofert. Zamawiający 
odrzucił 3 oferty oraz wykluczył z postępowania 2 Wykonawców. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Projektowania 
i Realizacji Inwestycji „LIM-BUD-EXP, ul. J. Pawła II 19, Limanowa – cena 
oferty – 169.839,23 zł brutto – inwestycja zakończona
3. Remont drogi gminnej Laskowa - Rozpite w miejscowości Laskowa 
w km 0+000 - 0+210 wraz z remontem mostu na rzece Łososina w km 
0+107 – Postępowanie przetargowe z dnia 19 kwietnia 2010r. Wpłynęły 
2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROGBUD 
PODKARPACKI HOLDING BUDOWY DROG SP. Z O.O., ul. 1 Maja 42, 
Strzyżów - cena oferty - 103 700,00 zł – inwestycja zakończona
4. Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu 
Systemowego pn.: „Czas na aktywność w gminie Laskowa”. Postępowanie 
przetargowe z dnia 25 maja 2010 r. Wpłynęła 1 oferta złożona przez  Firmę 
B-CONSULTING ul. Malczewskiego 11/49, Rzeszów -cena oferty - 72 
200,00 zł brutto – projekt w trakcie realizacji.
5. Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do 
Zespołu Szkół w Laskowej i Ujanowicach.  Postępowanie przetargowe 
z dnia 1 czerwca 2010 r. Wpłynęła 1 oferta złożona przez   U.T.i H. STAN - 
TRANS Józef Stanisławczyk, Laskowa 510  - cena oferty – 5,25 zł brutto za 
1 km dowozu – usługa w trakcie realizacji.
6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 187 
127,00 zł. Postępowanie przetargowe z dnia 7 lipca 2010 r.. Wpłynęły 4 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Skawinie, Rynek 17, 
Skawina – cena oferty  - 742 535,93 zł
7.  Budowa kompleksu sportowego w Laskowej w ramach programu 
Moje boisko - Orlik 2012. Postępowanie przetargowe z dnia 19 lipca 2010 r. 
Wpłynęło 7 ofert. Zamawiający wykluczył z postępowania 5 Wykonawców 
oraz odrzucił 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: „Bujakowski” 
Sp. z o.o., ul. Wspólna 13, Kraków - cena oferty - 988 840,00 zł brutto -  
inwestycja w trakcie realizacji
8.  Remont budynku Zespołu Szkół w Ujanowicach polegający na 
wymianie stolarki. Postępowanie przetargowe z dnia 23 lipca 2010 r.. 
Wpłynęły 4 oferty. Zamawiający odrzucił 1 ofertę. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła  firma: Partner-Alma Sp. j., ul. Ceglarska 4, Limanowa – cena oferty – 
136 799,61 zł brutto – inwestycja zakończona
9.  Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy 
Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Postępowanie 
przetargowe z dnia 30 lipca  2010 r. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą 
ofertę złożył Zakład Melioracyjno-Budowlany "WIR", ul. Z. Augusta 12,  
Limanowa  - cena oferty -  1 073 905,91 zł brutto – inwestycja w trakcie 
realizacji
10. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją 
ograniczania stref skażeń chemicznych kategorii 3 - terenowa 4 x 4 do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej. Postępowanie przetargowe 
z dnia 17 sierpnia 2010 r. Wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę: Inżynieria 
Samochodów Specjalnych Piotr Wawrzaszek, ul. Leszczyńska 22, Bielsko-
Biała, - cena oferty - 699 780,00 zł brutto – inwestycja w trakcie realizacji
11. Zagospodarowanie centrum wsi Laskowa - Postępowanie przetargowe 
z dnia 20 września 2010 r. Wpłynęła 1 oferta. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa  EMBRUK, Młynne -  Cena oferty: 
805 701,49 zł
Zakres zadania  obejmuje:
- przebudowę sieci gazowej
- przebudowę linii napowietrznej na kablową, budowę oświetlenia
   parkowego,
- kanalizację opadowa,
- zagospodarowanie centrum wsi Laskowa (roboty rozbiórkowe, drogi i place,
   chodniki, fontanna, elementy małej architektury, plac zabaw,
   zagospodarowanie terenu) – inwestycja w trakcie realizacji



Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 
2009/2010.

Wyniki według standardów w punktach i procentach
Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Część językowa

H –część humanistyczna,
MP – część matematyczno –przyrodnicza.
J  – część językowa
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W sierpniu br. odbyło się uroczyste wrę-
czenie umowy o dofinansowanie projektu 
pn: Rozbudowa budynku gimnazjum przy 
Zespole Szkół w Laskowej, zadanie jest 
dofinansowane w ramach  Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013, działanie 6.2. Schemat B: 
Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna 
i sportowa.

Wartość całkowita projektu - 1 957 020,00 zł.
- wartość dofinansowania  - 1 369 914,00 zł.
- wartość środków własnych  - 587 106,00 zł

Mimo odnotowanego w ostatnich latach 
spadku wypadków drogowych i ich ofiar z udziałem 
dzieci, statystyki te nadal napawają smutkiem 
i niepokojem, bowiem wciąż na naszych drogach 
dzieci ponoszą śmierć w wypadkach. 

Najwięcej ofiar wypadków wśród dzieci 
odnotowuje się w przedziale wieku 7-14 lat. Tak 
więc są to dzieci w wieku szkolnym, które 
najczęściej ulęgają wypadkom jako osoby piesze 
lub rowerzyści.

Statystyka z 2007r.

W ogólnej statystyce wypadkowej dotyczącej 
potrąceń pieszych najwięcej tego typu zdarzeń ma 
miejsce w IV kwartale każdego roku (zła widocz-
ność, trudne warunki pogodowe, szybko zapa-
dający zmierzch).

Wielką szansą poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym jest edukacja dzieci i młodzieży, 
oraz wyposażenie ich w odzież lub elementy 
odblaskowe.

Szkoła Pod-
stawowa w Las-
kowej, wychodząc 
naprzeciw tym nie-
pokojącym sta-
tystykom posta-
nowiła wziąć udział 
w konkursie „Od-
blaskowa szkoła”, 
którego organiza-
torami są m.in. 
Małopolska Woje-
wódzka Rada Bez-
pieczeństwa Ru-
chu Drogowego 
w Krakowie i Ma-
łopolskie Kurato-
r i u m  O ś w i a t y.   
Priorytetem  kon-
kursu jest wyposażenie dzieci w elementy odblas-
kowe i edukacja związana z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego. Mamy nadzieję że  nasza akcja 
pomoże poprawić niepokojące statystyki ostatnich 
lat.

Koordynator konkursu: Dominik Mordarski

Unijne pieniądze na szkołę w Laskowej

Wiek ofiar
Liczba
ofiar

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

0 - 6

7 - 14
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W sobotę 9 paździer-
nika, odbyło się uro-
czyste otwarcie odno-
wionego centrum wsi 
Strzeszyce. W uro-
czystości udział wzięli: 
konsul generalny Nie-
miec w Krakowie 
Heinz Peters, marsza-
łek Marek Nawara, 

Stanisław Pajor Honorowy Obywatel gminy Laskowa, 
Andrzej Masny Dyrektor Departamentu Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, 
wójt gminy Laskowa Stanisława Niebylska, Radni oraz 
mieszkańcy Strzeszyc.
Przecięcia wstęgi dokonał marszałek Marek Nawara 
w asyście konsula generalnego Niemiec oraz Wójta Gminy 
Laskowa.
„Marszałek Marek 
Nawara podkreślił, 
że odnowienie cen-
trum wpłynie pozy-
tywnie na ożywienie 
życia społecznego 
oraz poprawę walo-
rów turystycznych 
gminy  Laskowa 
i samej miejscowo-
ści, a także na 
rozwój agroturys-
tyki. - Liczę, że nowe centrum stanie się atrakcyjnym 
miejscem spotkań i odpoczynku, nie tylko dla miesz-
kańców ale i dla turystów. Dbając o nasze małe ojczyzny, 
przy pomocy funduszy europejskich, budzimy drzemiące 
w Małopolsce potencjały. Dzisiaj, po 6 latach obecności 
w Unii, możemy śmiało powiedzieć, że szansę jako dają 
nam środki europejskie skutecznie wykorzystujemy - dodał 
marszałek.” - źródło www.malopolskie.pl

Podczas uroczystości dr Wanda Kwapulińska i prof. dr hab. 
Zdzisław Noga zapoznali uczestników uroczystości 
z osadnictwem niemieckim w Małopolsce z uwzględnie-
niem wsi Strzeszyce.

Otwarcie 
centrum wsi Strzeszyce

 H Gmina Powiat 
limanowski 

Województwo 
małopolskie 

pkt % pkt % pkt % pkt % 
 

Laskowa 30,27 61 31,77 63,54 30,66 61,31 31,7 63 

Ujanowice 34,06 68 31,77 63,54 30,66 61,31 31,7 63 

 

 MP Gmina Powiat 
limanowski 

Województwo 
małopolskie 

pkt % pkt % pkt % pkt % 
 

Laskowa 25,64 51 25,09 50,18 23,81 47,61 25,1 50 

Ujanowice 24,25 48 25,09 50,18 23,81 47,61 25,1 50 

 

 J Gmina Powiat 
limanowski 

Województwo 
małopolskie 

pkt % pkt % pkt % pkt % 
 

Laskowa 28,8 58 27,1 54 27,03 54,06 30,2 60 

Ujanowice 24,6 49 27,1 54 27,03 54,06 30,2 60 

 
Najlepszy wynik ze sprawdzianu umiejętności w klasie VI 
uzyskała Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej, 
nauczycielom i uczniom gratulujemy osiągniętych 
wyników.

 Szkoła Gmina Powiat limanowski Województwo 
małopolskie 

 pkt %  pkt  %  pkt  %  pkt  % 
 

Laskowa 21,22 53 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Jaworzna 25,3 63 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Kamionka 
Mała 

28,73 72 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Krosna 19,6 49 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Żmiąca 28,27 71 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Sechna 24,56 61 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Ujanowice 25,44 64 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

 

Łączna kwota inwestycji - 33.772.144,89 zł
- środki zewnętrzne - 15.133.607,64 zł
- środki własne - 18.638.537,25 zł

w tym:
- inwestycje drogowe - 12.456.756,12 zł o łącznej długości 34 960 mb
środki zewnętrzne - 7.197.620,00zł.
środki własne - 5.259.136,12zł.
- inwestycje pozostałe - 21.315.388,77 zł
środki zewnętrzne - 7.935.987,64 zł
środki własne - 13.379.401,13zł

Wyniki według standardów w punktach i procentach

Wyniki ze sprawdzianu umiejętności 
w klasach VI szkół podstawowych 

w roku szkolnym 
2009/2010.



Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 
2009/2010.

Wyniki według standardów w punktach i procentach
Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Część językowa

H –część humanistyczna,
MP – część matematyczno –przyrodnicza.
J  – część językowa
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W sierpniu br. odbyło się uroczyste wrę-
czenie umowy o dofinansowanie projektu 
pn: Rozbudowa budynku gimnazjum przy 
Zespole Szkół w Laskowej, zadanie jest 
dofinansowane w ramach  Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013, działanie 6.2. Schemat B: 
Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna 
i sportowa.

Wartość całkowita projektu - 1 957 020,00 zł.
- wartość dofinansowania  - 1 369 914,00 zł.
- wartość środków własnych  - 587 106,00 zł

Mimo odnotowanego w ostatnich latach 
spadku wypadków drogowych i ich ofiar z udziałem 
dzieci, statystyki te nadal napawają smutkiem 
i niepokojem, bowiem wciąż na naszych drogach 
dzieci ponoszą śmierć w wypadkach. 

Najwięcej ofiar wypadków wśród dzieci 
odnotowuje się w przedziale wieku 7-14 lat. Tak 
więc są to dzieci w wieku szkolnym, które 
najczęściej ulęgają wypadkom jako osoby piesze 
lub rowerzyści.

Statystyka z 2007r.

W ogólnej statystyce wypadkowej dotyczącej 
potrąceń pieszych najwięcej tego typu zdarzeń ma 
miejsce w IV kwartale każdego roku (zła widocz-
ność, trudne warunki pogodowe, szybko zapa-
dający zmierzch).

Wielką szansą poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym jest edukacja dzieci i młodzieży, 
oraz wyposażenie ich w odzież lub elementy 
odblaskowe.

Szkoła Pod-
stawowa w Las-
kowej, wychodząc 
naprzeciw tym nie-
pokojącym sta-
tystykom posta-
nowiła wziąć udział 
w konkursie „Od-
blaskowa szkoła”, 
którego organiza-
torami są m.in. 
Małopolska Woje-
wódzka Rada Bez-
pieczeństwa Ru-
chu Drogowego 
w Krakowie i Ma-
łopolskie Kurato-
r i u m  O ś w i a t y.   
Priorytetem  kon-
kursu jest wyposażenie dzieci w elementy odblas-
kowe i edukacja związana z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego. Mamy nadzieję że  nasza akcja 
pomoże poprawić niepokojące statystyki ostatnich 
lat.

Koordynator konkursu: Dominik Mordarski

Unijne pieniądze na szkołę w Laskowej

Wiek ofiar
Liczba
ofiar

Liczba
zabitych

Liczba
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W sobotę 9 paździer-
nika, odbyło się uro-
czyste otwarcie odno-
wionego centrum wsi 
Strzeszyce. W uro-
czystości udział wzięli: 
konsul generalny Nie-
miec w Krakowie 
Heinz Peters, marsza-
łek Marek Nawara, 
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Andrzej Masny Dyrektor Departamentu Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, 
wójt gminy Laskowa Stanisława Niebylska, Radni oraz 
mieszkańcy Strzeszyc.
Przecięcia wstęgi dokonał marszałek Marek Nawara 
w asyście konsula generalnego Niemiec oraz Wójta Gminy 
Laskowa.
„Marszałek Marek 
Nawara podkreślił, 
że odnowienie cen-
trum wpłynie pozy-
tywnie na ożywienie 
życia społecznego 
oraz poprawę walo-
rów turystycznych 
gminy  Laskowa 
i samej miejscowo-
ści, a także na 
rozwój agroturys-
tyki. - Liczę, że nowe centrum stanie się atrakcyjnym 
miejscem spotkań i odpoczynku, nie tylko dla miesz-
kańców ale i dla turystów. Dbając o nasze małe ojczyzny, 
przy pomocy funduszy europejskich, budzimy drzemiące 
w Małopolsce potencjały. Dzisiaj, po 6 latach obecności 
w Unii, możemy śmiało powiedzieć, że szansę jako dają 
nam środki europejskie skutecznie wykorzystujemy - dodał 
marszałek.” - źródło www.malopolskie.pl

Podczas uroczystości dr Wanda Kwapulińska i prof. dr hab. 
Zdzisław Noga zapoznali uczestników uroczystości 
z osadnictwem niemieckim w Małopolsce z uwzględnie-
niem wsi Strzeszyce.

Otwarcie 
centrum wsi Strzeszyce

 H Gmina Powiat 
limanowski 

Województwo 
małopolskie 

pkt % pkt % pkt % pkt % 
 

Laskowa 30,27 61 31,77 63,54 30,66 61,31 31,7 63 

Ujanowice 34,06 68 31,77 63,54 30,66 61,31 31,7 63 
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limanowski 

Województwo 
małopolskie 

pkt % pkt % pkt % pkt % 
 

Laskowa 25,64 51 25,09 50,18 23,81 47,61 25,1 50 

Ujanowice 24,25 48 25,09 50,18 23,81 47,61 25,1 50 
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małopolskie 

pkt % pkt % pkt % pkt % 
 

Laskowa 28,8 58 27,1 54 27,03 54,06 30,2 60 

Ujanowice 24,6 49 27,1 54 27,03 54,06 30,2 60 

 
Najlepszy wynik ze sprawdzianu umiejętności w klasie VI 
uzyskała Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej, 
nauczycielom i uczniom gratulujemy osiągniętych 
wyników.

 Szkoła Gmina Powiat limanowski Województwo 
małopolskie 

 pkt %  pkt  %  pkt  %  pkt  % 
 

Laskowa 21,22 53 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Jaworzna 25,3 63 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Kamionka 
Mała 

28,73 72 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Krosna 19,6 49 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Żmiąca 28,27 71 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Sechna 24,56 61 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

Ujanowice 25,44 64 23,48 58,7 24,76 61,89 25,61 64,04 

 

Łączna kwota inwestycji - 33.772.144,89 zł
- środki zewnętrzne - 15.133.607,64 zł
- środki własne - 18.638.537,25 zł

w tym:
- inwestycje drogowe - 12.456.756,12 zł o łącznej długości 34 960 mb
środki zewnętrzne - 7.197.620,00zł.
środki własne - 5.259.136,12zł.
- inwestycje pozostałe - 21.315.388,77 zł
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środki własne - 13.379.401,13zł

Wyniki według standardów w punktach i procentach
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Parafiada 2010 rok 
ŚWIĄTYNIA – TEATR – STADION

Gminny Siatkarki Klub Sportowy 
„Laskowa” dzięki swojej wytężonej i solid-
nej pracy awansował do rozgrywek III 
Małopolskiej Ligi Kobiet i Mężczyzn. W dniu 
25 września Pani Wójt na ręce kapitana 
drużyny Łukasza Chełmeckiego złożyła 
podziękowania i gratulacje.

Sukces Siatkarzy z gminy LaskowaSukces Siatkarzy z gminy Laskowa

Podobnie jak w ubiegłych latach reprezentacja Zespołu 
Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej wzięła udział w 22 
już Finałach Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Mło-
dzieży, które odbyły się w Warszawie w dniach 10 – 18 
lipca 2010 r. 14 uczestników pod opieką Tomasza Zawady 
mogło uczestniczyć w programie opartym na parafiadowej 
triadzie: ŚWIĄTYNIA – TEATR – STADION.
Nasza reprezentacja również w tym roku pod względem 
sportowym spisała się bardzo dobrze. Zdobyliśmy drugie 
miejsca w siatkówce i koszykówce dziewcząt w kategorii 
gimnazjum. Puchary te zadedykowaliśmy o. Józefowi 
Jońcowi, naszemu rodakowi tragicznie zmarłemu pod 
Smoleńskiem, pomysłodawcy i założycielowi Stowa-
rzyszenia Parafiada.
Oto pełen skład reprezentacji:
Beata Filipek, Kinga Pasionek, Natalia Kita, Dominika 
Knurowska, Paulina Stach, Paulina Dudek, Ewelina Pajor, 
Mateusz Rosiek, Barłomiej Zelek, Grzegorz Zelek, Dawid 
Sułkowski, Ludwik Jonik, Patryk Kukla, Piotr Tokarz

Udział w tych finałach nie byłby możliwy gdyby nie nasi 
sponsorzy, którym składamy serdeczne podziękowania, 
a są to:
- Urząd Gminy Laskowa 
- Parafia p.w. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej 
- Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza
- Ewa i Piotr Pajor
- GSKS Laskowa
- KUKS Laskovia Laskowa
- Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej

Tomasz Zawada

Już pływamJuż pływam
Program współfinansowany przez Urząd Marszałkowski  Województwa 
Małopolskiego w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych 
pn. „Już pływam”. Gminny program pod nazwą „NEMO”   realizowany  
był  od  dniu 14 kwietnia 2010 r.  do 28 maja 2010 r.  Nauka pływania 
odbywała się na Krytej Pływalni w Bochni w godzinach popołud-
niowych. Z nauki pływania skorzystali uczniowie kl. IV ze szkół 
podstawowych z terenu gminy Laskowa. Utworzono 3 grupy po 15 osób 
które wyjeżdżały na basen 3 razy w tygodniu tj. 20 kursów. Naukę 
pływania prowadziło 3 instruktorów, opiekę nad uczniami sprawowało 
3 nauczycieli.
Zakładane w projekcie rezultaty - nauczenie pływania zostały 
osiągnięte przez zdobycie podstawowych umiejętności pływackich 
przez uczestników, zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie 
co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nad wodą.
Całkowity koszt programu wynosił 16.899,94 zł. Dotacja z budżetu 
województwa małopolskiego 6.600,00 zł. środki własne gminy 
10.299,94 zł.  


