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Urząd Gminy
w Laskowej

34-602 Laskowa 643
www.laskowa.iap.pl
laskowa@gminy.pl

Godziny
pracy Urzędu:
poniedziałek:
8.00 - 16.00

wtorek - piątek:
7.30 - 15.30

Wójt Gminy
tel. 018 333 30 22

Sekretariat
tel. 018 333 30 76

Sekretarz Gminy
tel/fax 018 333 30 76 wew. 37

Skarbnik - księgowość
tel. 018 333 30 76 wew. 44

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 018 333 30 76 wew. 36

Ewidencja Ludności
tel. 018 333 30 73

lub 018 333 30 76 wew. 33

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
tel. 018 333 30 25

lub 018 333 30 76 wew. 34

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki:

34-602 Laskowa
tel. 018 333 30 05

minęło już pół roku, chciałoby się powiedzieć „jak ten czas szybko leci”, co udało 

nam się w tym czasie osiągnąć? dużo, czy mało? 

Pozyskaliśmy środki powodziowe w wysokości 400 tys. zł na budowę dróg, 

środki na likwidację osuwisk w kwocie 1. 179. 425 zł. oraz 181.000 na utworzenie 

świetlicy wiejskiej w Kamionce Małej Dzięki temu zwiększyliśmy budżet o 10%, 

czyli o kwotę 1.760. 425 zł.

Realizowane są już następujące inwestycje:

    budowy dróg

    budowa mostu „pod Micyną” w Ujanowicach 

    ogłoszony jest przetarg na likwidację osuwisk oraz adaptację pomieszczeń 

    na świetlicę wiejską w Kamionce Małej. 

Dokonujemy także aktualizacji kosztorysów, projektów i przejęć dróg pod 

kątem pozyskania funduszy unijnych. Złożyliśmy wniosek na budowę boiska spor-

towego przy Szkole Podstawowej w Laskowej – niestety nie został zakwalifikowany 

do dofinansoania, dokonaliśmy inwentaryzacji Gminy pod kątem zasobności 

w wodę, został przygotowany  projekt na budowę klatki schodowej i windy w bu-

dynku wielofunkcyjnym w Ujanowicach. Ogłosiliśmy konkurs na zagospodarowa-

nie wsi Strzeszyce, terenu po stawach za osiedlem w centrum Laskowej i terenu po 

„almaturze” również w Laskowej. Planowana jest modernizacja drogi dojazdowej 

do Zespołu Szkół w Ujanowicach. Założone i zarejestrowane zostało Stowarzy-

szenie Parafiada w Sechnej i jako organizacja pozarządowa będzie składać wnioski 

na adaptację nowego budynku Szkoły Podstawowej pod potrzeby Stowarzyszenia 

jak i szkolnictwa, będącego oczywiście w gestii Gminy. Zgodnie z obietnicą, zmie-

niono biuro obsługi rolników i myślę, że obecne warunki wszystkich satys-

fakcjonują. 

Oczywiście każda działalność wymaga ogromu dokumentacji, uważam więc, 

że to nie mało tym bardziej, że staram się uczestniczyć aktywnie we wszystkich 

spotkaniach, uroczystościach, seminariach bez względu czy to wypada w sobotę, 

niedzielę czy święta, promując Gminę  na zewnątrz. Staram się również docierać 

do rodzin których dotyka nieszczęście, aby służyć wsparciem nie tylko material-

nym ale i duchowym. 

Z okazji zbliżających się wakacji życzę wszystkim nauczycielom oraz uczniom 

dobrego wypoczynku, a rolnikom szczęśliwych i obfitych zbiorów.  

Z wyrazami szacunku

Stanisława Niebylska

Wójt Gminy Laskowa
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Witam!

Miło mi Państwa poinformować, iż od maja 2007 roku wprowadzony został nowy Regulamin 
Organizacyjny Urzędu Gminy.

Lp. Działanie Cel Termin 
1 Reorganizacja UG w Laskowej: 

 zmiana regulaminu organizacyjnego – 
utworzenie referatów, decentralizacja 
podejmowanych decyzji, określenie 
procedur w zakresie podejmowania 
decyzji oraz odpowiedzialności 

Usprawnienie obsługi 
mieszkańców Gminy – 
poprawa jakości świadczonych 
usług, racjonalizacja działań 
wewnątrz i na zewnątrz UG  

 
 
Do 31. 05 

2007 

2 Analiza istniejących Statutów – Gminy, 
Sołectw oraz Jednostek Organizacyjnych 
gminy – ewentualne zmiany – zgodne ze 
zmianami obowiązującego prawa i/lub w 
celu decentralizacji podejmowanych 
decyzji oraz zwiększenia samodzielności 
jednostek organizacyjnych 

poprawa jakości świadczonych 
usług, racjonalizacja 
wydatków, zwiększenie 
poczucia odpowiedzialności za 
funkcjonowanie jednostek 
organizacyjnych 

 
 

Do 
15.06.2007 

3 Przygotowanie i wdrożenie systemu 
oceny pracowników  

poprawa jakości świadczonych 
usług,  

Do 
31.08.2007 

4 Opracowanie i wdrożenie kart 
informacyjnych, wzorów wniosków oraz 
informacji elektronicznej dot. 
Wykonywanych przez Urząd usług   
 

poprawa jakości świadczonych 
usług, wdrożenie e-urzędu -  

 
Do  

31.12.2007 

5 Informatyzacja Urzędu – doposażenie 
stanowisk w sprzęt komputerowy i 
oprogramowanie  

poprawa jakości świadczonych 
usług, wdrożenie e-urzędu - 

Do  
31.12.2007 

6 Informatyzacja Urzędu – elektroniczny 
obieg dokumentów  

poprawa jakości świadczonych 
usług, wdrożenie e-urzędu 

Do  
31.12.2007 

  7 Wprowadzenie zasad przejrzystości i 
jawności w zakresie załatwianych spraw, 
oraz podejmowanych decyzji  

poprawa jakości świadczonych 
usług, budowa zaufania 
społecznego dla 
podejmowanych działań 

 
ciągle 

 8 Określenie potrzeb szkoleniowych i 
kadrowych dla sprawnego 
funkcjonowania Urzędu i Gminy 

poprawa jakości świadczonych 
usług 

 
Do 

31.08.2007 
9 Organizacja i uruchomienie Punktu 

obsługi mieszkańców 
poprawa jakości świadczonych 
usług, usprawnienie obsługi 
mieszkańców 

 
IV/V2008 

 

Plan działań w zakresie poprawy funkcjonowania UG w Laskowej

III m: Konrad Sądel i Jacek Ficoń (Laskowa)
Ringo dziewcząt:
I miejsce: Kinga Pasionek i Beata Filipek (Jaworzna), II miejsce: 
Monika Bukowiec i Alicja Zelek (Kamionka M), III miejsce: Monika 
Piechura i Małgorzata Sroka (Laskowa)
Biegi przełajowe chłopców:
I miejsce: Damian Zelek (SP Ujanowice), II miejsce: Dominik 
Kasiński (SP Laskowa) III miejsce: Roman Pławecki (SP Kamionka 
M.)
Biegi przełajowe dziewcząt:
I miejsce: Alicja Zelek (SP Kamionka M) II miejsce: Kinga Garbacz 
(SP Żmiąca), III miejsce: Klaudia Rosiek (SP Jaworzna)
Kategoria gimnazjów:
Koszykówka dziewcząt:

1. Organizatorzy: I miejsce: Gim. Laskowa, II miejsce: Gim. Ujanowice
Stowarzyszenie „Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza Piłka nożna chłopców:
- Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej I miejsce: Gim. Ujanowice, II miejsce: Gim. Laskowa
- Parafia p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny w Laskowej Siatkówka dziewcząt:
2. Cele: I miejsce: Gim. Ujanowice, II miejsce. Gim. Laskowa
Aktywizowanie środowisk szkolnych do uprawiania sportu. Siatkówka chłopców:
Propagowanie zasad współzawodnictwa „fair play". Rozwijanie I miejsce: Gim Laskowa, II miejsce: Gim. Ujanowice
sprawności motorycznej dzieci i młodzieży. Rozwijanie uzdol- Biegi przełajowe chłopców:
nień plastycznych oraz teatralnych. I miejsce: Michał Sądel (Lasko-
- Pogłębianie wiedzy religijnej. wa), II miejsce: Aleksander Cheł-
- Nawiązanie współpracy ze szkołami, Urzędem Gminy i Gmin- mecki (Ujanowice), III miejsce: 
nym Ośrodkiem Kultury w Laskowej Edward Salabura (Ujanowice)
3. Miejsce:
Obiekty Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej, Biegi przełajowe dziewcząt:
stadion KUKS „Laskovia" Laskowa I miejsce: Alicja Filipek (Lasko-
4. Uczestnicy: wa), II miejsce: Paulina Rosiek 
W Parafiadzie wzięło udział 160 zawodników ze szkół (Laskowa), III miejsce: Klaudia 
podstawowych oraz 85 zawodników reprezentujących gimnazja Majka (Laskowa)
z terenu Gminy Laskowa Tenis stołowy chłopców:
5. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin: I miejsce: Wojciech Olszewski 
Kategoria szkół podstawowych: (Laskowa) II miejsce: Michał 
Mini siatkówka chłopców: Surdziel (Laskowa), III mmiejsce: 
I miejsce: SP Krosna, II miejsce SP Ujanowice, III miejsce SP Dominik Górecki (Laskowa) 
Laskowa Siłowanie na rękę chłopców:
Mini siatkówka dziewcząt: I miejsce: Leszek Jędrzejek (Laskowa) II miejsce: Jacek Zamora 
I miejsce: SP Krosna, II miejsce SP Laskowa, III miejsce SP (Laskowa), III miejsce: Adam Kulig (Laskowa)
Ujanowice 6. Konkurs Wiedzy o Słudze Bożym Janie Pawle II
Piłka nożna chłopców: Kategoria gimnazjów: 
I miejsce: SP Ujanowice, II miejsce SP Sechna, III miejsce: SP I miejsce: Marianna Bukowiec (Ujanowice)
Kamionka Mała II miejsce: Jolanta Olchawa (Ujanowice) 
Przeciąganie liny chłopców: III miejsce: Urszula Uryga (Laskowa)
I miejsce: SP Laskowa, II miejsce: SP Kamionka Mała, III miejsce: IV miejsce: Renata Kukla (Laskowa)
SP Sechna Kategoria szkół podstawowych:
Przeciąganie liny dziewcząt: I miejsce: Marta Chełmecka (Laskowa)
I miejsce: SP Laskowa, II miejsce: SP Jaworzna II miejsce: Barbara Fraczek (Laskowa)
Tenis stołowy dziewcząt: III miejsce: Przemysław Kocoń (Kamionka M.)
I miejsce: Aleksandra Olchawa (Jaworzna), II miejsce: Monika IV miejsce: Krzysztof Dziedzic (Ujanowice)
Zelek (Kamionka M), III miejsce: Magdalena Marcisz (Jaworzna) 7. Wystawy i przedstawienia
Tenis stołowy chłopców: W trakcie Parafiady można było podziwiać „Galerię Dziecka" oraz 
I miejsce: Krystian Piegza (Kamionka M.), II miejsce: Tomasz Wystawę Twórców Ludowych pod kierownictwem mgr Doroty 
Zelek (Jaworzna), III miejsce: Dawid Orzeł (Laskowa) Rozum. Ponadto swoje umiejętności aktorskie zaprezentowały 
Badminton chłopców: dzieci ze Szkolnego Kółka Teatralnego pod kierownictwem mgr 
I miejsce: Przemysław Kocoń i Sławomir Uryga (Kamionka M), Katarzyny Banaś
II miesjce: Jakub Musiał i Daniel Pławecki 8. Koordynator Parafiady Regionalnej w 
(Ujanowice), III miejsce: Dominik Pabian Laskowej:  mgr Tomasz Zawada
i Łukasz Wieczorek (Laskowa)
Badminton dziewcząt: mgr Katarzyna Król
I miejsce: Paulina Stach i Katarzyna Nauczyciel ZS w Laskowej
Pasionek (Jaworzna), II miejsce: Kinga 
Jelonek i Paulina Dudek (Laskowa), III 
miejsce: Ewelina Chochlińska i Ewelina 
Zelek (Kamionka M.)
Ringo chłopców:
I m: Krystian Janas i Łukasz Rakoczy 
(Jaworzna), II m: Piotr Stach i Maciej Pajor 
(Ujanowice),

Wprowadzenie zmian 
podyktowane było koniecznością 
usprawnienia pracy urzędu – a 
tym samym poprawienia obsługi 
Mieszkańców naszej Gminy- 
poprzez decentralizację 
podejmowanych decyzji.

Oczywiście nie jest to jedyne 
działanie na drodze do 
podniesienia jakości naszych 
usług – ich plan pozwolę sobie 
Państwu przedstawić w formie 
tabelarycznej.

Licząc na wyrozumiałość i 
cierpliwość z Państwa strony 
proszę o uwagi dotyczące 
organizacji Urzędu na adres 
sekretarz@laskowa.iap.pl 

Wacław Zoń
Sekretarz Gminy

WÓJT GMINY 

SEKRETARZ GMINY SKARBNIK GMINY 

Kierownik Referatu [GPI]

Z-ca Kierownika Referatu

Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, 
Zagospodarowania 
Przestrzennego, Inwestycji, 
Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska [GPI]

Kierownik Referatu [FBP]

Z-ca Kierownika referatu 

Referat Finansowo – 
Budżetowy i 
Podatków [FBP]

Kierownik Referatu  [OSO] 

Z-ca Kierownika Referatu 

Referat Organizacyjny, Spraw 
Obywatelskich, [OSO]

Samodzielne stanowiska pracy Jednostki Organizacyjne Gminy 

Z-ca Kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego 

04.06.2007r.
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Badminton dziewcząt: mgr Katarzyna Król
I miejsce: Paulina Stach i Katarzyna Nauczyciel ZS w Laskowej
Pasionek (Jaworzna), II miejsce: Kinga 
Jelonek i Paulina Dudek (Laskowa), III 
miejsce: Ewelina Chochlińska i Ewelina 
Zelek (Kamionka M.)
Ringo chłopców:
I m: Krystian Janas i Łukasz Rakoczy 
(Jaworzna), II m: Piotr Stach i Maciej Pajor 
(Ujanowice),

Wprowadzenie zmian 
podyktowane było koniecznością 
usprawnienia pracy urzędu – a 
tym samym poprawienia obsługi 
Mieszkańców naszej Gminy- 
poprzez decentralizację 
podejmowanych decyzji.

Oczywiście nie jest to jedyne 
działanie na drodze do 
podniesienia jakości naszych 
usług – ich plan pozwolę sobie 
Państwu przedstawić w formie 
tabelarycznej.

Licząc na wyrozumiałość i 
cierpliwość z Państwa strony 
proszę o uwagi dotyczące 
organizacji Urzędu na adres 
sekretarz@laskowa.iap.pl 

Wacław Zoń
Sekretarz Gminy

WÓJT GMINY 

SEKRETARZ GMINY SKARBNIK GMINY 

Kierownik Referatu [GPI]

Z-ca Kierownika Referatu

Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, 
Zagospodarowania 
Przestrzennego, Inwestycji, 
Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska [GPI]

Kierownik Referatu [FBP]

Z-ca Kierownika referatu 

Referat Finansowo – 
Budżetowy i 
Podatków [FBP]

Kierownik Referatu  [OSO] 

Z-ca Kierownika Referatu 

Referat Organizacyjny, Spraw 
Obywatelskich, [OSO]

Samodzielne stanowiska pracy Jednostki Organizacyjne Gminy 

Z-ca Kierownika USC Urząd Stanu Cywilnego 

04.06.2007r.
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W dniach 5 – 6 czerwca 2007 roku odbył czycielom tajnego nauczania na miejsco-
się rajd organizowany  przez Zespół Szkół wym cmentarzu. Później nastąpiło ogło-
w Ujanowicach dla młodzieży gimnaz- szenie wyników trzech konkursów: 
jalnej gminy Laskowa i sąsiednich gmin. piosenki turystycznej, pracy monograficz-
Na zaproszenie w tym roku odpowiedzia- nej o tajnym nauczaniu i wiedzy o tajnym 
ło pozytywnie osiem drużyn, które wraz nauczaniu. 
ze swymi opiekunami i przewodnikami  Komisja przyznała cztery  I miejsca dla 
wyruszyły w trasę, by poznawać historię drużyn: 
i miejsca  tajnego nauczania w ośrodku Kompletni tajniacy z Zespołu Szkół 
żmiącko – ujanowickim z okresu ostatniej w Ujanowicach, 
wojny światowej. Wieczorem dla uczest- Muzy Apolina z Gimnazjum nr 4 
ników rajdu odbyła się msza św. w koś- w Limanowej, 
ciele parafialnym w Ujanowicach w Bayerteam z Zespołu Szkół 

  Wymowne słowa Adama Asnyka: „Ale nie  intencji  uczniów i nauczycieli tajnego w Ujanowicach, 
depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie nauczania, a potem uroczysta wieczor- Tajniacy z Gimnazjum w Łososinie Dolnej.
nowe, doskonalsze wznieść” towarzyszyły  nica z udziałem wielu zaproszonych  II miejsce uzyskały  Smerfetki z Gimna-
uczestnikom rajdu.gości: m. in. posła na Sejm RP Edwarda zjum z Łososiny Dolnej,
Młodzież uczciła pamięć wszystkich Ciągło, Radnego Sejmiku Województwa III miejsce  Orły z Gimnazjum w Laskowej, 
nauczycieli i współorganizatorów tajnego Małopolskiego Stanisława Dębskiego, IV miejsce  Turyści z Trójki z Gimnazjum 
nauczania, pamiętała także o 55 rocznicy władz samorządowych gminy Laskowa, nr 3 w Limanowej , a V miejsce Sokoły 
l ikwidacji powojennego gimnazjum byłych uczniów tajnego nauczania,  dy- z Gimnazjum w Laskowej.
w Ujanowicach, które zostało zamknięte rektorów szkół z Gminy Laskowa, nau-  Każda drużyna otrzymała dyplom, na-
31.08.1952r .czycieli ZNP z terenu Limanowej. grodę książkową i puchar ufundowany 
Uczestnicy rajdu przemierzyli trasy tajnego W drugim dniu rajdu uczestnicy  odwie- przez Wójta Gminy Laskowa i Gminny 
nauczania, spotkali się z żyjącymi uczestni-dzili groby i oddali hołd zmarłym nau- Ośrodek Kultury i Sportu w Laskowej. 
kami i mogli uświadomić sobie, że tajne 

Nagrody wręczała uczestnikom Stanis-
komplety to nie legenda, a żywa prawda 

ława Niebylska Wójt Gminy Laskowa. 
przechowywana w sercach, potwierdzana 

Wszyscy goście otrzymali płytę CD doty-
życiem uczestników, spisana nie dla chwały, 

czącą nauczycieli tajnego nauczania 
lecz pamięci, którą winniśmy przekazywać 

i miejsc, gdzie ono się odbywało, opraco-
następnym pokoleniom.

waną przez nauczycielkę naszej szkoły, 
mgr Teresę Sobol i pracownika GOKiS 

Weronika Waligóra
pana Roberta Zelka.

Nauczyciel ZS w Ujanowicach

Teatr dziecięcy SUPEŁEK działa 
przy Szkole Podstawowej w Żmiącej od 11 lat. 
Skupia uczniów w młodszym wieku szkol-
nym. Przygotowaniem repertuaru i sceno-
grafii zajmuje się opiekun grupy - mgr Anna 
Orzeł. SUPEŁEK co roku przygotowuje nowy 
spektakl, który prezentuje podczas uroczys-
tości szkolnych oraz Powiatowych Eliminacji 

12 czerwca w Urzędzie Gminy Laskowa odbyło sie spotkanie z właścicielami 
małych i średnich przedsiębiorstw z terenu naszej Gminy, w spotkaniu 
uczestniczyła Pani Małgorzata Mrowca – Konsultantka Punktu 
Konsultacyjnego dla MŚP przy Fundacji Rozwoju Regionu Rabka oraz Pan 
Tomasza Magdziarz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. 
Głównym celem spotkania było przedstawienie możliwości uzyskania 
pożyczek oraz dofinansowania szkoleń i studiów podyplomowych.

Punkt Konsultacyjny - Świadczy bezpłatne usługi dla małych i średnich -informacji dotyczących zasad przygotowywania wniosków o udzielanie dotacji 
przedsiębiorstw w zakresie: z programów realizowanych ze środków Rządu Polskiego, Phare, funduszy 

strukturalnych dostępnych w Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Regionalnych 
- podstawowych informacji związanych z prowadzeniem działalności Instytucjach Finansujących oraz innych programów pomocowych dostępnych na 
gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem (porady z dziedziny rynku. 
prawa, marketingu, finansów i podatków etc.)

- informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania działalności małych 
i średnich przedsiębiorstw w tym oferty banków skierowanych do sektora 
MSP, pomocy finansowej pochodzącej z funduszy publicznych oraz innych 
instytucji finansowych (m.in. firm leasingowych, funduszy poręczeniowych, 
pożyczkowych, kapitałowych itp.)   

- informacji na temat środków pomocowych dostępnych w ramach realizacji 
polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz na temat innych 
instrumentów wsparcia dla tego sektora

PUNKT KONSULTACYJNY 
PRZY FUNDACJI ROZWOJU REGIONU RABKA

33-300 Nowy Sącz
ul. Tarnowska 28
tel. 018 441 11 19
pkdns@poczta.onet.pl

W dniu 3 czerwca 2007 roku na stadionie w Laskowej odbył się IX Parafialnej Orkiestrze Dętej w Jaworznej
Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych „W cieniu Kretówki” III miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 
Komisja Artystyczna w składzie: - Żeńskiej Orkiestrze Dętej przy Parafii MBB 
1. Zenon Drabiński – przewodniczący – MCK ,,SOKÓŁ“ w Limanowej.
     w Nowym Sączu
2.  Józef Bartusiak - muzyk MCK ,, SOKÓŁ” w Nowym Sączu W GRUPIE IV - ORKIESTR DZIAŁAJĄ-
po wysłuchaniu 9 orkiestr dętych postanowiła przyznać następujące CYCH PRZY OŚRODKACH KULTURY 
nagrody: I STOWARZYSZENIACH:

I miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 
W GRUPIE II - ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY - Orkiestrze Dętej ,, Echo Gminy Łukowica” 
POŻARNYCH: z Łukowicy
Dwa I miejsca, puchary i nagrody pieniężne: II miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 
- Orkiestrze Dętej OSP ,,VIOLIN” ze Słopnic - Orkiestrze Dętej z Długołęki - Świerkli
- Orkiestrze Dętej OSP ,,Tymbarski Ton” z Tymbarku 
II miejsca nie przyznano. W GRUPIE V - BIG – BANDÓW: 
III miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: I miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 
-Orkiestrze Dętej OSP z Dobrej. -Orkiestrze Dętej ,, Echo Podhala” w Limanowej

W GRUPIE III - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY Na XXX Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym 
 PARAFIACH: Sączu Komisja postanowiła zakwalifikować:
I miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 
-Parafialnej Orkiestrze Dętej w Laskowej 1. Orkiestrę Dętą ,,Echo Podhala” w Limanowej
II miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 2. Orkiestrę Dętą ,, Echo Gminy Łukowica”

3. Parafialną Orkiestrę Dętą w Laskowej
4. Parafialną Orkiestrę Dętą w Jaworznej
5. Żeńską Orkiestrę Dętą przy Parafii MBB w Limanowej
6. Orkiestrę Dętą OSP ,, Tymbarski Ton” w Tymbarku.
Nagrody pieniężne na łączną kwotę 6300 zł. ufundował Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Starostwo 
Powiatowe w Limanowej, a wręczyli je: Pan Jan Puchała - Starosta 
Powiatu Limanowskiego, Pan Franciszek Dziedzina – Wicestarosta 
Powiatu Limanowskiego, Pan Jacenty Musiał Przewodniczący Rady 
Powiatu Limanowskiego oraz Pani Stanisława Niebylska Wójt 
Gminy Laskowa i Pan Piotr Stach Przewodniczący Rady Gminy 
Laskowa.

Pamięć o przeszłości wciąż żywa
Już IV Młodzieżowy Rajd Turystyczny Śladami Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy

- wyróżniony Festiwalu Teatrów Dzieci 
I Młodzieży BAJDUREK 
w Limanowskim Domu Kul-
tury. Do największych 
sukcesów należy zaliczyć 
zwycięstwo w tych właśnie 
eliminacjach oraz udział 
w Finale Małopolskiego 
Festiwalu Teatrów Dzieci 
i Młodzieży BAJDUREK 
–2004 r. Mali aktorzy pre-
zentują swoje umiejętności 
również na pozaszkolnych konkursach recytatorskich. Gdzie 
zdobywają wysokie miejsca na etapie gminnym i powiatowym.

W bieżącym roku szkolnym SUPEŁEK znalazł się wśród 
dziesiątki dziecięcych grup teatralnych i kabaretowych z całej Polski 
zakwalifikowanych do prezentacji podczas „Festiwalu Dzieci 2007”, 
który odbył się w dniach 1-3 czerwca w Rabce Zdroju. 
Podczas przeglądu konkursowego zaprezentował fragment spektaklu 
„Jest taki  kwiat” wg tekstu ks. M. Malińskiego. Mali aktorzy zdobyli 
uznanie jury i znaleźli się wśród laureatów, otrzymując wyróżnienie. 

                                                                                                                                        
Anna Orzeł

Więcej informacji o festiwalu oraz zdjęcia zespołu dostępne na stronach: http://www.festiwaldzieci.rabka.pl/

Spotkanie 
z przedsiębiorcami 

 IX Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych 
„W cieniu Kretówki”

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT w Laskowej
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W dniach 5 – 6 czerwca 2007 roku odbył czycielom tajnego nauczania na miejsco-
się rajd organizowany  przez Zespół Szkół wym cmentarzu. Później nastąpiło ogło-
w Ujanowicach dla młodzieży gimnaz- szenie wyników trzech konkursów: 
jalnej gminy Laskowa i sąsiednich gmin. piosenki turystycznej, pracy monograficz-
Na zaproszenie w tym roku odpowiedzia- nej o tajnym nauczaniu i wiedzy o tajnym 
ło pozytywnie osiem drużyn, które wraz nauczaniu. 
ze swymi opiekunami i przewodnikami  Komisja przyznała cztery  I miejsca dla 
wyruszyły w trasę, by poznawać historię drużyn: 
i miejsca  tajnego nauczania w ośrodku Kompletni tajniacy z Zespołu Szkół 
żmiącko – ujanowickim z okresu ostatniej w Ujanowicach, 
wojny światowej. Wieczorem dla uczest- Muzy Apolina z Gimnazjum nr 4 
ników rajdu odbyła się msza św. w koś- w Limanowej, 
ciele parafialnym w Ujanowicach w Bayerteam z Zespołu Szkół 

  Wymowne słowa Adama Asnyka: „Ale nie  intencji  uczniów i nauczycieli tajnego w Ujanowicach, 
depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie nauczania, a potem uroczysta wieczor- Tajniacy z Gimnazjum w Łososinie Dolnej.
nowe, doskonalsze wznieść” towarzyszyły  nica z udziałem wielu zaproszonych  II miejsce uzyskały  Smerfetki z Gimna-
uczestnikom rajdu.gości: m. in. posła na Sejm RP Edwarda zjum z Łososiny Dolnej,
Młodzież uczciła pamięć wszystkich Ciągło, Radnego Sejmiku Województwa III miejsce  Orły z Gimnazjum w Laskowej, 
nauczycieli i współorganizatorów tajnego Małopolskiego Stanisława Dębskiego, IV miejsce  Turyści z Trójki z Gimnazjum 
nauczania, pamiętała także o 55 rocznicy władz samorządowych gminy Laskowa, nr 3 w Limanowej , a V miejsce Sokoły 
l ikwidacji powojennego gimnazjum byłych uczniów tajnego nauczania,  dy- z Gimnazjum w Laskowej.
w Ujanowicach, które zostało zamknięte rektorów szkół z Gminy Laskowa, nau-  Każda drużyna otrzymała dyplom, na-
31.08.1952r .czycieli ZNP z terenu Limanowej. grodę książkową i puchar ufundowany 
Uczestnicy rajdu przemierzyli trasy tajnego W drugim dniu rajdu uczestnicy  odwie- przez Wójta Gminy Laskowa i Gminny 
nauczania, spotkali się z żyjącymi uczestni-dzili groby i oddali hołd zmarłym nau- Ośrodek Kultury i Sportu w Laskowej. 
kami i mogli uświadomić sobie, że tajne 

Nagrody wręczała uczestnikom Stanis-
komplety to nie legenda, a żywa prawda 

ława Niebylska Wójt Gminy Laskowa. 
przechowywana w sercach, potwierdzana 

Wszyscy goście otrzymali płytę CD doty-
życiem uczestników, spisana nie dla chwały, 

czącą nauczycieli tajnego nauczania 
lecz pamięci, którą winniśmy przekazywać 

i miejsc, gdzie ono się odbywało, opraco-
następnym pokoleniom.

waną przez nauczycielkę naszej szkoły, 
mgr Teresę Sobol i pracownika GOKiS 

Weronika Waligóra
pana Roberta Zelka.

Nauczyciel ZS w Ujanowicach

Teatr dziecięcy SUPEŁEK działa 
przy Szkole Podstawowej w Żmiącej od 11 lat. 
Skupia uczniów w młodszym wieku szkol-
nym. Przygotowaniem repertuaru i sceno-
grafii zajmuje się opiekun grupy - mgr Anna 
Orzeł. SUPEŁEK co roku przygotowuje nowy 
spektakl, który prezentuje podczas uroczys-
tości szkolnych oraz Powiatowych Eliminacji 

12 czerwca w Urzędzie Gminy Laskowa odbyło sie spotkanie z właścicielami 
małych i średnich przedsiębiorstw z terenu naszej Gminy, w spotkaniu 
uczestniczyła Pani Małgorzata Mrowca – Konsultantka Punktu 
Konsultacyjnego dla MŚP przy Fundacji Rozwoju Regionu Rabka oraz Pan 
Tomasza Magdziarz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. 
Głównym celem spotkania było przedstawienie możliwości uzyskania 
pożyczek oraz dofinansowania szkoleń i studiów podyplomowych.

Punkt Konsultacyjny - Świadczy bezpłatne usługi dla małych i średnich -informacji dotyczących zasad przygotowywania wniosków o udzielanie dotacji 
przedsiębiorstw w zakresie: z programów realizowanych ze środków Rządu Polskiego, Phare, funduszy 

strukturalnych dostępnych w Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Regionalnych 
- podstawowych informacji związanych z prowadzeniem działalności Instytucjach Finansujących oraz innych programów pomocowych dostępnych na 
gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem (porady z dziedziny rynku. 
prawa, marketingu, finansów i podatków etc.)

- informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania działalności małych 
i średnich przedsiębiorstw w tym oferty banków skierowanych do sektora 
MSP, pomocy finansowej pochodzącej z funduszy publicznych oraz innych 
instytucji finansowych (m.in. firm leasingowych, funduszy poręczeniowych, 
pożyczkowych, kapitałowych itp.)   

- informacji na temat środków pomocowych dostępnych w ramach realizacji 
polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz na temat innych 
instrumentów wsparcia dla tego sektora

PUNKT KONSULTACYJNY 
PRZY FUNDACJI ROZWOJU REGIONU RABKA

33-300 Nowy Sącz
ul. Tarnowska 28
tel. 018 441 11 19
pkdns@poczta.onet.pl

W dniu 3 czerwca 2007 roku na stadionie w Laskowej odbył się IX Parafialnej Orkiestrze Dętej w Jaworznej
Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych „W cieniu Kretówki” III miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 
Komisja Artystyczna w składzie: - Żeńskiej Orkiestrze Dętej przy Parafii MBB 
1. Zenon Drabiński – przewodniczący – MCK ,,SOKÓŁ“ w Limanowej.
     w Nowym Sączu
2.  Józef Bartusiak - muzyk MCK ,, SOKÓŁ” w Nowym Sączu W GRUPIE IV - ORKIESTR DZIAŁAJĄ-
po wysłuchaniu 9 orkiestr dętych postanowiła przyznać następujące CYCH PRZY OŚRODKACH KULTURY 
nagrody: I STOWARZYSZENIACH:

I miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 
W GRUPIE II - ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY - Orkiestrze Dętej ,, Echo Gminy Łukowica” 
POŻARNYCH: z Łukowicy
Dwa I miejsca, puchary i nagrody pieniężne: II miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 
- Orkiestrze Dętej OSP ,,VIOLIN” ze Słopnic - Orkiestrze Dętej z Długołęki - Świerkli
- Orkiestrze Dętej OSP ,,Tymbarski Ton” z Tymbarku 
II miejsca nie przyznano. W GRUPIE V - BIG – BANDÓW: 
III miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: I miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 
-Orkiestrze Dętej OSP z Dobrej. -Orkiestrze Dętej ,, Echo Podhala” w Limanowej

W GRUPIE III - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY Na XXX Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym 
 PARAFIACH: Sączu Komisja postanowiła zakwalifikować:
I miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 
-Parafialnej Orkiestrze Dętej w Laskowej 1. Orkiestrę Dętą ,,Echo Podhala” w Limanowej
II miejsce, puchar i nagrodę pieniężną: 2. Orkiestrę Dętą ,, Echo Gminy Łukowica”

3. Parafialną Orkiestrę Dętą w Laskowej
4. Parafialną Orkiestrę Dętą w Jaworznej
5. Żeńską Orkiestrę Dętą przy Parafii MBB w Limanowej
6. Orkiestrę Dętą OSP ,, Tymbarski Ton” w Tymbarku.
Nagrody pieniężne na łączną kwotę 6300 zł. ufundował Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Starostwo 
Powiatowe w Limanowej, a wręczyli je: Pan Jan Puchała - Starosta 
Powiatu Limanowskiego, Pan Franciszek Dziedzina – Wicestarosta 
Powiatu Limanowskiego, Pan Jacenty Musiał Przewodniczący Rady 
Powiatu Limanowskiego oraz Pani Stanisława Niebylska Wójt 
Gminy Laskowa i Pan Piotr Stach Przewodniczący Rady Gminy 
Laskowa.

Pamięć o przeszłości wciąż żywa
Już IV Młodzieżowy Rajd Turystyczny Śladami Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy

- wyróżniony Festiwalu Teatrów Dzieci 
I Młodzieży BAJDUREK 
w Limanowskim Domu Kul-
tury. Do największych 
sukcesów należy zaliczyć 
zwycięstwo w tych właśnie 
eliminacjach oraz udział 
w Finale Małopolskiego 
Festiwalu Teatrów Dzieci 
i Młodzieży BAJDUREK 
–2004 r. Mali aktorzy pre-
zentują swoje umiejętności 
również na pozaszkolnych konkursach recytatorskich. Gdzie 
zdobywają wysokie miejsca na etapie gminnym i powiatowym.

W bieżącym roku szkolnym SUPEŁEK znalazł się wśród 
dziesiątki dziecięcych grup teatralnych i kabaretowych z całej Polski 
zakwalifikowanych do prezentacji podczas „Festiwalu Dzieci 2007”, 
który odbył się w dniach 1-3 czerwca w Rabce Zdroju. 
Podczas przeglądu konkursowego zaprezentował fragment spektaklu 
„Jest taki  kwiat” wg tekstu ks. M. Malińskiego. Mali aktorzy zdobyli 
uznanie jury i znaleźli się wśród laureatów, otrzymując wyróżnienie. 

                                                                                                                                        
Anna Orzeł

Więcej informacji o festiwalu oraz zdjęcia zespołu dostępne na stronach: http://www.festiwaldzieci.rabka.pl/

Spotkanie 
z przedsiębiorcami 

 IX Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych 
„W cieniu Kretówki”

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT w Laskowej
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Rolniku zbieraj faktury VAT

Każdy rolnik który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 września do 30 września 2007r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do Wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 marca do 31 sierpnia 2007 roku w ramach kwoty zwrotu podatku 
określonej na 2007 rok. 

Zwrot podatku w 2007 roku wynosić będzie:
47,30 zł  x   ilość ha użytków rolnych

      Zofia Szewczyk
PZDR w Limanowej

Pieniądze wypłacone będą w terminie 2-30 Listopad 2007 roku   

Małopolski Festiwal Smaku to cykliczne przedsięwzięcie 2.  Restauracje w tym restauracje hotelowe Plebiscyt Małopolski Smak 
mające na celu promocję małopolskich producentów, 3.  Koła gospodyń wiejskich Publiczność poprzez głosowanie nagradzać będzie te 
produktów lokalnych i tradycyjnych oraz potraw 4.  Gospodarstwa agroturystyczne przysmaki, które najbardziej jej smakowały. Wśród tych, 
regionalnych. 5.  Stowarzyszenia i inne organizacje którzy oddadzą glos w plebiscycie rozlosowane zostaną 
W wybranych miastach regionu organizowane są 6.  Osoby fizyczne atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski 
kiermasze półfinałowe podczas których małopolscy Województwa Małopolskiego.
producenci artykułów rolno-spożywczych prezentacją Kategorie
swoje wyroby. Laureaci wyłonieni podczas półfinałów 1.  Przetwory owocowe i warzywne Regulamin Małopolskiego Festiwalu Smaku
zostają zaproszeni do udziału w kiermaszu finałowym 2.  Wyroby piekarnicze i cukiernicze Karty zgłoszeń, adresy na które należy przesyłać zgłoszenia 
organizowanym we wrześniu na Placu Wolnica 3.  Sery i inne przetwory mleczne oraz informacje na temat pokazu kulinarnego, konkursu i 
w Krakowie. 4.  Wędliny oraz przetwory mięsne plebiscytu „Małopolski Smak” znajdują sie na stronie 
Zapraszamy małopolskich producentów żywności do 5.  Inne produkty internetowej www.malopolska.pl
udziału w Małopolskim Festiwalu Smaku, organizowanym 6.  Gotowe dania i potrawy wykonane indywidualnie przez    
po raz trzeci przez Samorząd Województwa Małopolskiego. koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne, Informacje uzyskać można również w Urzędzie Marszałkow-

stowarzyszenia i inne organizacje, osoby fizyczne skim Województwa Małopolskiego 
Półfinał nowosądecki w ramach XV Międzynarodowego 7. Najatrakcyjniejsze dania restauracyjne (nie będące ul. Racławicka 56 tel. 0-12 63 03 437, 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych – Święto wyprodukowanym daniem gotowym, dostępnym w sprze- e mail: mgdo@malopolska.mw.gov.pl 
Dzieci Gór odbywającego sie dnia 29 lipca 2007 roku daży detalicznej a jedynie w restauracjach w tym również oraz w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
(niedziela) na sądeckim rynku (dla wystawców z Nowego hotelowych) w Karniowicach tel. 0-12 28 52 113, 28 52 114, 
Sącza i powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, e- mail: agroturystyka@modr.pl
gorlickiego) Termin zgłoszenia – półfinał nowosądecki do dnia 20 lipca 

2007 r. 
WIELKI FINAŁ odbędzie sie w dniach 15-16 wrzesień Zofia Szewczyk 
(sobota/niedziela) na Placu Wolnica w Krakowie. Konkurs Małopolski Smak PZDR w Limanowej 

Podczas kiermaszów eksperci kulinarni oceniać będą zgło-
Wystawcy: szone do konkursu produkty w poszczególnych kategoriach. 
1. Producenci wyrobów spożywczych prowadzący W komisji oceniającej produkty zasiądą znani z mediów 
zarejestrowaną działalność gospodarczą szefowie kuchni renomowanych restauracji. 

Nasi najlepsi uczniowie wzięli udział w spotkaniu Laureatów i Finalistów 
Konkursów i Olimpiad Przedmiotowych w Limanowskim Domu Kultury w dniu                                  
11 czerwca 2007 roku.

Pani wójt Stanisława Niebylska wręczała wyróżnionym uczniom 
nagrody. Natomiast rodzice odebrali listy gratulacyjne od władz miasta Lima-
nowa oraz kuratora oświaty Józefa Rostworowskiego.

Zdolni uczniowie ich rodzice oraz nauczyciele cieszyli się ze swoich 
osiągnięć, bawiąc się przy występach Zespołu Regionalnego Gorcanie i grupy 
teatralno-kabaretowej z Zespołu Szkół w Niedźwiedziu oraz dziecięcej kapeli 
góralskiej też z Niedźwiedzia.
         Najlepsi uczniowie z Gminy Laskowa:
Szkoła Podstawowa Laskowa
Jacek Ficoń -  finalista Małopolskiego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego
Szkoła Podstawowa Kamionka Mała
Bartłomiej Grzegorzek  - laureat Małopolskiego Konkursu Humanistycznego
Szkoła Podstawowa Jaworzna
Kinga Pasionek  - finalistka Małopolskiego Konkursu Humanistycznego oraz 
finalistka  Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego
Publiczne Gimnazjum w Ujanowicach
Bartosz Rosiek  - finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego, oraz 
finalista Małopolskiego  Konkursu Biologicznego
Publiczne Gimnazjum w Laskowej
Katarzyna Bukowiec, Tomasz Wójcik – laureaci  Małopolskiego Konkursu 
Geograficznego.
Dorota Chełmecka,  Sylwia Grzegorzek,  Beata Sądel,  Renata Stach, Ryszard 
Sajdak, Andrzej Pajor, -    finaliści Małopolskiego Konkursu Geograficznego

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP w Laskowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej – Dział 
Świadczeń Rodzinnych przypomina, iż od dnia 2 lipca 2007r. 
można składać wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres 
zasiłkowy trwający od dnia 01 września 2007 do 31 sierpnia 
2008 roku. Druki wniosków do pobrania w tut. Ośrodku od 
lipca 2007 roku. Kryterium uprawniające do zasiłku rodzin-
nego wynosi 504 zł na osobę, w przypadku rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym 583 zł na osobę. Proponowany projekt 
ustawy przewiduje zwiększenie kryterium o kwotę 48 zł na 
osobę pod warunkiem, iż zasiłek rodzinny był pobierany 
w poprzednim okresie zasiłkowym.

Niezbędne dokumenty do uzyskania świadczeń rodzinnych 
to:
1) dochody za 2006 roku:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
- nakaz płatniczy,
- zaświadczenie o wysokości stypendium,
- zaświadczenie o wysokości zasiłku chorobowego z KRUS,
- oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej 

i dochodach z tej działalności,
- inne  dochody nieopodatkowane
2) oświadczenie o pracy poza granicami Polski.
3) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponad-

gimnazjalnej w roku szkolnym 2007/2008
4) zaświadczenie o zamieszkaniu w internacie i tymczaso-

wym zameldowaniu.

Ponadto w przypadku uzyskania dochodu po 2006 roku 
należy przedłożyć dokument potwierdzający miesięczną 
kwotę uzyskanego dochodu.
Uzyskany dochód – oznacza to uzyskanie dochodu spowodo-
wane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub 

stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

a wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy 
o dzieło,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyzna-
nych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą 
gospodarstwa domowego,

e) uzyskaniem całości lub części zasądzonych świadczeń 
alimentacyjnych,

f ) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

W razie utraty posiadanych dochodów po 2006 roku mających 
wpływ na przyznanie świadczeń należy przedstawić stosowne 
dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy, 
decyzja o utracie dochodu).

Halina Potoniec
Kierownik GOPS w Laskowej

Biblioteka w Laskowej dłużej pracuje

W pozostałe dni biblioteka czynna bez zmian. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki informuje, że od dnia 01 
czerwca 2007 roku zostaje wydłużony czas pracy Biblioteki 
Publicznej oraz punktu dostępu do internetu w Laskowej:
- wtorek do godziny 20.00
- piątek do godziny 20.00

Uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ujanowicach w dn. 
14.05.2007r. - 27.05.2007r. wzięli udział 
w turnusie rehabilitacyjnym w nadmorskiej 
miejscowości Chłopy w ośrodku rehabilita-
cyjno wypoczynkowym LEDAN położonym 
10 m nad brzegiem morza. 

Uczestnicy brali udział w różnego 
rodzaju zabiegach rehabilitacyjnych 
m.in. w kinezyterapii, hydroterapii, 
kąpielach solankowo - perełkowych, 
masażach, okładach fango. W plan 
dnia włączone były także imprezy 
kulturalno- rozrywkowe tj. wyciecz-
ki, wieczorki taneczne, gry i zabawy 
ruchowe.  

Turnus umożliwił uczestnikom nie tylko 
wypoczynek i miłe spędzenie czasu , ale 
także poprawę zdrowia.  

Jolanta Pławecka 
Kierownik ŚDS w Ujanowicach

Laureaci i finaliści 
konkursów i olimpiad przedmiotowych Nowy okres 

zasiłkowy 
III Małopolski Festiwal SmakuIII Małopolski Festiwal SmakuIII Małopolski Festiwal Smaku

Na przełomie maja i czerwca 2007 roku, odbyła się 
wystawa prac wykonanych przez uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach. 
Prace te wykonane zostały w ramach  programu terapii 
zajęciowej z zastosowaniem różnych technik i ma-
teriałów. 
Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji. 
Wystawę można było obejrzeć w dniach 28-31 maja 
2007 roku w świetlicy w Ujanowicach oraz z dniach 11-14 
czerwca 2007roku w sali GOKSiT w Laskowej. Wystawa 
cieszyła się dużym zainteresowanie, głównie wśród 
młodzieży.  

Monika Tokarz 

Wystawa prac uczestników ŚDS w Ujanowicach Uczestnicy ŚDS 
na turnusie rehabilitacyjnym
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Rolniku zbieraj faktury VAT

Każdy rolnik który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 września do 30 września 2007r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do Wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 marca do 31 sierpnia 2007 roku w ramach kwoty zwrotu podatku 
określonej na 2007 rok. 

Zwrot podatku w 2007 roku wynosić będzie:
47,30 zł  x   ilość ha użytków rolnych

      Zofia Szewczyk
PZDR w Limanowej

Pieniądze wypłacone będą w terminie 2-30 Listopad 2007 roku   

Małopolski Festiwal Smaku to cykliczne przedsięwzięcie 2.  Restauracje w tym restauracje hotelowe Plebiscyt Małopolski Smak 
mające na celu promocję małopolskich producentów, 3.  Koła gospodyń wiejskich Publiczność poprzez głosowanie nagradzać będzie te 
produktów lokalnych i tradycyjnych oraz potraw 4.  Gospodarstwa agroturystyczne przysmaki, które najbardziej jej smakowały. Wśród tych, 
regionalnych. 5.  Stowarzyszenia i inne organizacje którzy oddadzą glos w plebiscycie rozlosowane zostaną 
W wybranych miastach regionu organizowane są 6.  Osoby fizyczne atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski 
kiermasze półfinałowe podczas których małopolscy Województwa Małopolskiego.
producenci artykułów rolno-spożywczych prezentacją Kategorie
swoje wyroby. Laureaci wyłonieni podczas półfinałów 1.  Przetwory owocowe i warzywne Regulamin Małopolskiego Festiwalu Smaku
zostają zaproszeni do udziału w kiermaszu finałowym 2.  Wyroby piekarnicze i cukiernicze Karty zgłoszeń, adresy na które należy przesyłać zgłoszenia 
organizowanym we wrześniu na Placu Wolnica 3.  Sery i inne przetwory mleczne oraz informacje na temat pokazu kulinarnego, konkursu i 
w Krakowie. 4.  Wędliny oraz przetwory mięsne plebiscytu „Małopolski Smak” znajdują sie na stronie 
Zapraszamy małopolskich producentów żywności do 5.  Inne produkty internetowej www.malopolska.pl
udziału w Małopolskim Festiwalu Smaku, organizowanym 6.  Gotowe dania i potrawy wykonane indywidualnie przez    
po raz trzeci przez Samorząd Województwa Małopolskiego. koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne, Informacje uzyskać można również w Urzędzie Marszałkow-

stowarzyszenia i inne organizacje, osoby fizyczne skim Województwa Małopolskiego 
Półfinał nowosądecki w ramach XV Międzynarodowego 7. Najatrakcyjniejsze dania restauracyjne (nie będące ul. Racławicka 56 tel. 0-12 63 03 437, 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych – Święto wyprodukowanym daniem gotowym, dostępnym w sprze- e mail: mgdo@malopolska.mw.gov.pl 
Dzieci Gór odbywającego sie dnia 29 lipca 2007 roku daży detalicznej a jedynie w restauracjach w tym również oraz w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
(niedziela) na sądeckim rynku (dla wystawców z Nowego hotelowych) w Karniowicach tel. 0-12 28 52 113, 28 52 114, 
Sącza i powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, e- mail: agroturystyka@modr.pl
gorlickiego) Termin zgłoszenia – półfinał nowosądecki do dnia 20 lipca 

2007 r. 
WIELKI FINAŁ odbędzie sie w dniach 15-16 wrzesień Zofia Szewczyk 
(sobota/niedziela) na Placu Wolnica w Krakowie. Konkurs Małopolski Smak PZDR w Limanowej 

Podczas kiermaszów eksperci kulinarni oceniać będą zgło-
Wystawcy: szone do konkursu produkty w poszczególnych kategoriach. 
1. Producenci wyrobów spożywczych prowadzący W komisji oceniającej produkty zasiądą znani z mediów 
zarejestrowaną działalność gospodarczą szefowie kuchni renomowanych restauracji. 

Nasi najlepsi uczniowie wzięli udział w spotkaniu Laureatów i Finalistów 
Konkursów i Olimpiad Przedmiotowych w Limanowskim Domu Kultury w dniu                                  
11 czerwca 2007 roku.

Pani wójt Stanisława Niebylska wręczała wyróżnionym uczniom 
nagrody. Natomiast rodzice odebrali listy gratulacyjne od władz miasta Lima-
nowa oraz kuratora oświaty Józefa Rostworowskiego.

Zdolni uczniowie ich rodzice oraz nauczyciele cieszyli się ze swoich 
osiągnięć, bawiąc się przy występach Zespołu Regionalnego Gorcanie i grupy 
teatralno-kabaretowej z Zespołu Szkół w Niedźwiedziu oraz dziecięcej kapeli 
góralskiej też z Niedźwiedzia.
         Najlepsi uczniowie z Gminy Laskowa:
Szkoła Podstawowa Laskowa
Jacek Ficoń -  finalista Małopolskiego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego
Szkoła Podstawowa Kamionka Mała
Bartłomiej Grzegorzek  - laureat Małopolskiego Konkursu Humanistycznego
Szkoła Podstawowa Jaworzna
Kinga Pasionek  - finalistka Małopolskiego Konkursu Humanistycznego oraz 
finalistka  Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego
Publiczne Gimnazjum w Ujanowicach
Bartosz Rosiek  - finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego, oraz 
finalista Małopolskiego  Konkursu Biologicznego
Publiczne Gimnazjum w Laskowej
Katarzyna Bukowiec, Tomasz Wójcik – laureaci  Małopolskiego Konkursu 
Geograficznego.
Dorota Chełmecka,  Sylwia Grzegorzek,  Beata Sądel,  Renata Stach, Ryszard 
Sajdak, Andrzej Pajor, -    finaliści Małopolskiego Konkursu Geograficznego

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP w Laskowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej – Dział 
Świadczeń Rodzinnych przypomina, iż od dnia 2 lipca 2007r. 
można składać wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres 
zasiłkowy trwający od dnia 01 września 2007 do 31 sierpnia 
2008 roku. Druki wniosków do pobrania w tut. Ośrodku od 
lipca 2007 roku. Kryterium uprawniające do zasiłku rodzin-
nego wynosi 504 zł na osobę, w przypadku rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym 583 zł na osobę. Proponowany projekt 
ustawy przewiduje zwiększenie kryterium o kwotę 48 zł na 
osobę pod warunkiem, iż zasiłek rodzinny był pobierany 
w poprzednim okresie zasiłkowym.

Niezbędne dokumenty do uzyskania świadczeń rodzinnych 
to:
1) dochody za 2006 roku:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
- nakaz płatniczy,
- zaświadczenie o wysokości stypendium,
- zaświadczenie o wysokości zasiłku chorobowego z KRUS,
- oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej 

i dochodach z tej działalności,
- inne  dochody nieopodatkowane
2) oświadczenie o pracy poza granicami Polski.
3) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponad-

gimnazjalnej w roku szkolnym 2007/2008
4) zaświadczenie o zamieszkaniu w internacie i tymczaso-

wym zameldowaniu.

Ponadto w przypadku uzyskania dochodu po 2006 roku 
należy przedłożyć dokument potwierdzający miesięczną 
kwotę uzyskanego dochodu.
Uzyskany dochód – oznacza to uzyskanie dochodu spowodo-
wane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub 

stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

a wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy 
o dzieło,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyzna-
nych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą 
gospodarstwa domowego,

e) uzyskaniem całości lub części zasądzonych świadczeń 
alimentacyjnych,

f ) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

W razie utraty posiadanych dochodów po 2006 roku mających 
wpływ na przyznanie świadczeń należy przedstawić stosowne 
dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy, 
decyzja o utracie dochodu).

Halina Potoniec
Kierownik GOPS w Laskowej

Biblioteka w Laskowej dłużej pracuje

W pozostałe dni biblioteka czynna bez zmian. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki informuje, że od dnia 01 
czerwca 2007 roku zostaje wydłużony czas pracy Biblioteki 
Publicznej oraz punktu dostępu do internetu w Laskowej:
- wtorek do godziny 20.00
- piątek do godziny 20.00

Uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ujanowicach w dn. 
14.05.2007r. - 27.05.2007r. wzięli udział 
w turnusie rehabilitacyjnym w nadmorskiej 
miejscowości Chłopy w ośrodku rehabilita-
cyjno wypoczynkowym LEDAN położonym 
10 m nad brzegiem morza. 

Uczestnicy brali udział w różnego 
rodzaju zabiegach rehabilitacyjnych 
m.in. w kinezyterapii, hydroterapii, 
kąpielach solankowo - perełkowych, 
masażach, okładach fango. W plan 
dnia włączone były także imprezy 
kulturalno- rozrywkowe tj. wyciecz-
ki, wieczorki taneczne, gry i zabawy 
ruchowe.  

Turnus umożliwił uczestnikom nie tylko 
wypoczynek i miłe spędzenie czasu , ale 
także poprawę zdrowia.  

Jolanta Pławecka 
Kierownik ŚDS w Ujanowicach

Laureaci i finaliści 
konkursów i olimpiad przedmiotowych Nowy okres 

zasiłkowy 
III Małopolski Festiwal SmakuIII Małopolski Festiwal SmakuIII Małopolski Festiwal Smaku

Na przełomie maja i czerwca 2007 roku, odbyła się 
wystawa prac wykonanych przez uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach. 
Prace te wykonane zostały w ramach  programu terapii 
zajęciowej z zastosowaniem różnych technik i ma-
teriałów. 
Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji. 
Wystawę można było obejrzeć w dniach 28-31 maja 
2007 roku w świetlicy w Ujanowicach oraz z dniach 11-14 
czerwca 2007roku w sali GOKSiT w Laskowej. Wystawa 
cieszyła się dużym zainteresowanie, głównie wśród 
młodzieży.  

Monika Tokarz 

Wystawa prac uczestników ŚDS w Ujanowicach Uczestnicy ŚDS 
na turnusie rehabilitacyjnym
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Dowody książeczkowe tracą ważność.

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadzony został 
obowiązek wymiany książeczkowych dowodów osobistych wydanych w latach 1962 – 2000. 
Termin wymiany upływa  z dniem 31.12.2007r. 
W związku z powyższym tutejszy Urząd zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób 
posiadających książeczkowe dowody osobiste do Urzędu Gminy Laskowa pokój 4a, celem ich 
wymiany. 

Wniosek o wydanie dowodu należy złożyć osobiście w miejscu stałego pobytu. Do wniosku 
należy dołączyć:
ldwa zdjęcia
lodpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa (w zależności od stanu cywilnego). 
Odpisy wydawane są we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia lub 
zawarcia związku małżeńskiego, odpisu nie dołącza się w przypadku gdy wyżej wymienione 
akty znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Laskowej,
lopłatę w wysokości 30 zł, należy uiścić w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 13.

Należy mieć przy sobie aktualnie posiadany dokument tożsamości.
Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku. Dowody są 

odbierane osobiście.
Wszystkie książeczkowe dowody osobiste tracą ważność z dniem 01.01.2008r, co 

uniemożliwi obywatelom załatwienie wszelkich spraw urzędowych i bankowych.

                                                                                                        Beata Stach 
                                                                                                    Podinspektor UG


