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Urząd Gminy
w Laskowej

34-602 Laskowa 643
www.laskowa.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

Gminny Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli

tel. 018 3333 231, 018 33 33 232

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

Uroczystości Dożynkowe 
w Strzeszycach

- grupy wieńcowej z Kamionki 

Małej

- grupy wieńcowej z Sechnej

Na Ogólnopolskie Uroczystości 
Dożynkowe w Częstochowej 
w dniu 07.09.2008 zakwalifiko-
wano wieniec z Laskowej.

Panu Stanisławowi Orłowi Sołty-
sowi wsi Strzeszyce Staroście 
Dożynek, Pani Marii Klimek 
Starościnie Dożynek, Panu 
Józefowi Stachowi Radnemu 
Rady Gminy Laskowa, Kole Gos-
podyń Wiejskich, Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz wszystkim 

W ostatnią niedziele sierpnia odbyły się mieszkańcom Strzeszyc, pragnę złożyć 
w naszej Gminie dożynki, tegorocznym najserdeczniejsze podziękowanie za wkład 
gospodarzem były Strzeszyce. pracy oraz ogromne poświęcenie włożone 

Sołectwa przygotowały piękne wieńce w przygotowanie tegorocznych dożynek. 
dożynkowe, które Komisja po obejrzeniu Życzę Wam drodzy rolnicy oraz miesz-
i gruntownej ocenie postanowiła  nagrodzić kańcy naszej Gminy aby nigdy nie zabrakło 
i wyróżnić: na naszych stołach chleba, najważniejszego 

symbolu dożynek, niech zawsze przypomina 
W kategorii wieńców tradycyjnych:                          nam jak wiele zawdzięczamy ziemi oraz 
Przyznano 4 I miejsca, dyplomy i nagrody ciężkiej pracy ludzi pracujących na roli. 
pieniężne w wysokości 550 zł każda:

- grupie wieńcowej z Laskowej

- grupie wieńcowej ze Żmiącej

- grupie wieńcowej ze Strzeszyc

- grupie wieńcowej z Krosnej 

W kategorii wieńców współczesnych:
2 równorzędne I miejsca, dyplomy  i nagrody 
pieniężne w wysokości 450zł każda przyzna-
no: 

- grupie wieńcowej z Jaworznej

- grupie wieńcowej z Kobyłczyny

3 równorzędne II miejsca, dyplomy  i nagrody 
pieniężne w wysokości 400 zł każda dla:

- grupy wieńcowej z Ujanowic

Z wyrazami szacunku

Stanisława Niebylska
Wójt Gminy Laskowa
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Podczas Święta Owocobrania w Łukowicy 21 
września, odbyło się wręczenie nagród laureatom 
V edycji konkursu „Gospodarz Roku 2008” Powiatu 
Limanowskiego, II miejsce w kategorii produkcja 
zwierzęca zdobył Pan Janusz Frączek mieszka-
niec Laskowej, w kategorii produkcja sadownicza 
wyróżniony został Pan Kazimierz Joniec miesz-
kaniec Sechnej. 

W niedzielę 21 września br. w Rupniowie 
odbył się X Powiatowy Przegląd Dorobku 
Kulturowego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiej-
skich połączony z obchodami Powiatowego Dnia 
Działacza Kultury. 

W uroczystościach wzięli udział Jan Pu-
chała Starosta Limanowski, Franciszek Dziedzina 
Wicestarosta, Bronisław Dutka Poseł na Sejm RP., 
Wiesław Janczy Poseł na Sejm RP, Urszula 
Nowogórska Radna Sejmiku Woje-wództwa 
Małopolskiego, oraz Wójtowie gmin, Radni 
Powiatu i Gmin. Podczas imprezy można było 
skosztować prawdziwie regionalnych specjałów, 
które na swoich stoiskach prezentowały Gospo-
dynie Wiejskie. Oprócz umiejętności kulinarnych, 
Koła Gospodyń Wiejskich: z Rupniowa, Sadku-
Kostrzy, Słopnic, Podłopienia, Miasta Mszana 
Dolna, Laskowej, Kamienicy i Makowicy prezen-
towały także swoje zdolności artystyczne na 
scenie. Komisja konkursowa złożona ze specja-
listów z Miejskiego Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu po degustacji zgłoszonych do 
konkursu potraw i gruntownej ocenie przedsta-
wionych programów artystycznych przyznała: dwa 
równorzędne pierwsze miejsca dla KGW z Sadku – 
Kostrzy oraz KGW z Makowicy, trzy równorzędne 
drugie miejsca dla KGW z Kamienicy, KGW z Ru-
pniowa, KGW Laskowa, trzy równorzędne trzecie 
miejsca dla KGW Podłopień, KGW Słopnice, KGW 
Mszana Dolna. 

W trakcie tego spotkania odbył się Powiatowy 
Dzień Działacza Kultury, nagrodzonym przez 
panią Wójt Działaczem Kultury z tereny Gminy 
Laskowa został Pan Wiesław Kukla Kierownik 
Kapeli „Laskowioki” 

Od dnia 15 marca do dnia 15 maja każdego roku, można składać wnioski o przystąpienie 
do programów rolno środowiskowych według nowych zasad przewidzianych na lata 
2007-2013, są to dopłaty niezależne od płatności obszarowych a przyznawane są za 
stosowanie systemów produkcji i zabiegów przyjaznych środowisku naturalnemu.
Programy rolno środowiskowe w nowej edycji składają się z różnych działań ( pakietów). 
Pakiety można realizować oddzielnie jak również łączyć ze sobą dobierając w zależności od 
profilu gospodarstwa.
W ramach programów rolno środowiskowych o dopłaty starać się mogą rolnicy 
„ekologiczni”, którzy przestrzegają wszelkich zasad rolnictwa ekologicznego i poddają 
swoje gospodarstwo kontroli jednostki certyfikującej. W zależności od rodzaju upraw 
mogą oni uzyskać dodatkową opłatę w wysokości od 330 zł/ha  użytki zielone, 840 zł/ha 
grunty orne, 1800 zł/ha uprawy sadownicze w okresie przestawiania. Kwota ulega 
zmniejszeniu po dwóch latach gdy gospodarstwo ma już certyfikat produkcji ekologicznej.
W programie rolno środowiskowym dostępne są również pakiety przeznaczone do 
realizacji na trwałych użytkach zielonych. Pakiet ekstensywne użytki zielone obejmuje 
opóźnienie terminu koszenia łąk do 1 czerwca, ograniczenie nawożenia i stosowanie 
techniki koszenia od środka pola do zewnątrz co pozwala uciec przed kosiarką schowanych 
w trawie zwierzętom, a w przypadku pastwisk zmniejszenie obsady. Dopłata w tym 
pakiecie wynosi 500 zł /ha gruntu użytkowanego jako trwały użytek zielony lub pastwisko.
O dopłaty rolno środowiskowe starać się mogą również hodowcy tradycyjnych ras zwierząt 
takich jak: bydło, owce, konie, świnie. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku 
wpisanie zwierząt do ksiąg hodowlanych i objecie stada programem ochrony zasobów 
genowych.
Dużą zaletą programów rolno środowiskowych jest ich elastyczność. Duży wybór 
pakietów pozwala znaleźć korzystne rozwiązanie dla każdego gospodarstwa. Aby 
skorzystać z tych dopłat należy złożyć osobny wniosek we właściwym Biurze Powiatowym 
AR i MR. Wcześniej należy jednak opracować przy udziale doradcy 5 letni plan rolno 
środowiskowy. 
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat programów rolno 
środowiskowych zapraszam do biura MODR  w Urzędzie Gminy w Laskowej, 
Tel.018/3333073 wew.48.

Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego kapitał 
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – 

Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upow-
szechnienie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ten skierowany jest do mieszkańców gminy Laskowa i ma 
na celu przeciwdziałanie bierności zawodowej u osób pozostają-
cych bez zatrudnienia poprzez stworzenie dodatkowych 
możliwości, które to pozwolą zwiększyć efektywność zawodową 
i przezwyciężać trudną sytuację życiową.
Działania w projekcie obejmują skierowanie i ukończenie szkole-
nia zawodowego umożliwiającego zdobycie nowych kompetencji 
w kierunku operatora koparki przez osoby w wieku aktywności 
zawodowej i korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

Gmina Laskowa została zakwalifikowana przez PFRON do 
realizacji programu “Uczeń na wsi”- pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące 
gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może się 
ubiegać osoba niepełnosprawna, która:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub 

w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły 
policealnej),

3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, 
obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców 
w gminie miejsko - wiejskiej,

4) posiada średnie miesięczne dochody brutto nie 
przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia 
przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego 
we wspólnym gospodarstwie domowym.   

Centrum Kształcenia na Odległość w Ujanowicach, utworzone 
zostało w ramach projektu „Centra Kształcenia na Odległość” 
realizowanego w ramach SPORZL 2004-2006 Priorytetu 
2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy Działania 
2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia 
przez całe życie, schematu a) Zmniejszanie dysproporcji 
edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Centrum Kształcenia 
na Odległość, zaprasza do bezpłatnego uczestnictwa w nastę-
pujących kursach:
1. A może samozatrudnienie?
2. Administracja systemami komputerowymi.
3. Agent ubezpieczeniowy.
4. Asystent bankowości.
5. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
6. Bhp.
7. Handlowiec.
8. Księgowość.
9. Ochrona danych osobowych.
10. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja.
11. Opiekun osób starszych.
12. Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu.
13. Prawo zamówień publicznych.
14. Zostań e -pracownikiem.
15. Zawody przyszłości.
16. Przedstawiciel handlowy.
17. Arkusze kalkulacyjne.
18. Bazy danych. 
19. Biologia
20. Broker ubezpieczeniowy
21. Chemia
22. Edukacja zdalna
23. Fizyka
24. Geografia 
25. Grafik komputerowy
26. Grafika menedżerska i prezentacyjna
27. Historia
28. Jak zdobyć i utrzymać prace
29. Język niemiecki
30. Język angielski
31. Język polski
32. Kariera - decyduję, planuję, działam 
33. Matematyka
34. Ocena pracowników
35. Opiekunka dziecięca domowa
36. Organizator agrobiznesu
37. Planowanie potrzeb
38. Podstawy technik informatycznych
39. Pracownik administracyjny
40. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
41. Przetwarzanie tekstów
42. Rekrutacja
43. Ścieżki kariery
44. Sprzedawca
45. Systemy motywacyjne
46. Telemarketer
47. Usługi w sieciach informatycznych
48. Użytkowanie komputerów
59. Zarządzanie kadrami
50. Zarządzanie projektami

Centrum Kształcenia na Odległość w Ujanowicach zostało 
wyposażone w oprogramowanie pochodzące od firmy 
Microsoft. Oprogramowanie zostało przekazane bezpłatnie 
przez firmę Microsoft w ramach grantu Unlimited Potencial - 
Społeczny Program Umiejętności Technologicznych. Dzięki 
oprogramowaniu przekazanemu na realizację projektu 
mieszkańcy lokalnej społeczności mają dostęp do nowo-
czesnych technologii i możliwość ich wykorzystania w celu 
własnego rozwoju i kształcenia.

Aneta Bajor 
            Podinspektor UG

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach 
w Ujanowicach INFORMACJA

„Czas 
na aktywność 

w gminie 
Laskowa”

„Czas 
na aktywność 

w gminie 
Laskowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Laskowej informuje, że przystępuje 
do realizacji projektu systemowego pt. 

Od 01 października 2008 r. wchodzi w życie ustawa o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów w zamian za dotychczasową ustawą 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej. Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego to wyłącznie dziecko, które ma ustalone alimenty 
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie 
uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, 
gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 
roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności bezterminowo. 
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód 
rodzinny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
725 zł w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 
wyżej niż 500 zł. Dochód rodziny ustala się analogicznie jak do zasiłku 
rodzinnego tj. dochód członków rodziny uzyskany w roku kalen-
darzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Wniosek o przyznaniu 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Laskowej- Dział Świadczeń Rodzinnych. Wszystkie 
wymagane druki są do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej 
i można już składać wnioski na okres świadczeniowy 2008/2009.

Fundusz alimentacyjny w GOPS Laskowa

Informacja o programie 

„Uczeń na wsi”

Programy rolno środowiskowe
2007-2013

Zofia Szewczyk
MODR w Limanowej

Najlepsi 
z Najlepszych

Zofia Szewczyk
PZDR Limanowa

Halina Potoniec
Kierownik GOPS

Halina Potoniec
Kierownik GOPS
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Podczas Święta Owocobrania w Łukowicy 21 
września, odbyło się wręczenie nagród laureatom 
V edycji konkursu „Gospodarz Roku 2008” Powiatu 
Limanowskiego, II miejsce w kategorii produkcja 
zwierzęca zdobył Pan Janusz Frączek mieszka-
niec Laskowej, w kategorii produkcja sadownicza 
wyróżniony został Pan Kazimierz Joniec miesz-
kaniec Sechnej. 

W niedzielę 21 września br. w Rupniowie 
odbył się X Powiatowy Przegląd Dorobku 
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skich połączony z obchodami Powiatowego Dnia 
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Nowogórska Radna Sejmiku Woje-wództwa 
Małopolskiego, oraz Wójtowie gmin, Radni 
Powiatu i Gmin. Podczas imprezy można było 
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które na swoich stoiskach prezentowały Gospo-
dynie Wiejskie. Oprócz umiejętności kulinarnych, 
Koła Gospodyń Wiejskich: z Rupniowa, Sadku-
Kostrzy, Słopnic, Podłopienia, Miasta Mszana 
Dolna, Laskowej, Kamienicy i Makowicy prezen-
towały także swoje zdolności artystyczne na 
scenie. Komisja konkursowa złożona ze specja-
listów z Miejskiego Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu po degustacji zgłoszonych do 
konkursu potraw i gruntownej ocenie przedsta-
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W trakcie tego spotkania odbył się Powiatowy 
Dzień Działacza Kultury, nagrodzonym przez 
panią Wójt Działaczem Kultury z tereny Gminy 
Laskowa został Pan Wiesław Kukla Kierownik 
Kapeli „Laskowioki” 

Od dnia 15 marca do dnia 15 maja każdego roku, można składać wnioski o przystąpienie 
do programów rolno środowiskowych według nowych zasad przewidzianych na lata 
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stosowanie systemów produkcji i zabiegów przyjaznych środowisku naturalnemu.
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Pakiety można realizować oddzielnie jak również łączyć ze sobą dobierając w zależności od 
profilu gospodarstwa.
W ramach programów rolno środowiskowych o dopłaty starać się mogą rolnicy 
„ekologiczni”, którzy przestrzegają wszelkich zasad rolnictwa ekologicznego i poddają 
swoje gospodarstwo kontroli jednostki certyfikującej. W zależności od rodzaju upraw 
mogą oni uzyskać dodatkową opłatę w wysokości od 330 zł/ha  użytki zielone, 840 zł/ha 
grunty orne, 1800 zł/ha uprawy sadownicze w okresie przestawiania. Kwota ulega 
zmniejszeniu po dwóch latach gdy gospodarstwo ma już certyfikat produkcji ekologicznej.
W programie rolno środowiskowym dostępne są również pakiety przeznaczone do 
realizacji na trwałych użytkach zielonych. Pakiet ekstensywne użytki zielone obejmuje 
opóźnienie terminu koszenia łąk do 1 czerwca, ograniczenie nawożenia i stosowanie 
techniki koszenia od środka pola do zewnątrz co pozwala uciec przed kosiarką schowanych 
w trawie zwierzętom, a w przypadku pastwisk zmniejszenie obsady. Dopłata w tym 
pakiecie wynosi 500 zł /ha gruntu użytkowanego jako trwały użytek zielony lub pastwisko.
O dopłaty rolno środowiskowe starać się mogą również hodowcy tradycyjnych ras zwierząt 
takich jak: bydło, owce, konie, świnie. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku 
wpisanie zwierząt do ksiąg hodowlanych i objecie stada programem ochrony zasobów 
genowych.
Dużą zaletą programów rolno środowiskowych jest ich elastyczność. Duży wybór 
pakietów pozwala znaleźć korzystne rozwiązanie dla każdego gospodarstwa. Aby 
skorzystać z tych dopłat należy złożyć osobny wniosek we właściwym Biurze Powiatowym 
AR i MR. Wcześniej należy jednak opracować przy udziale doradcy 5 letni plan rolno 
środowiskowy. 
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat programów rolno 
środowiskowych zapraszam do biura MODR  w Urzędzie Gminy w Laskowej, 
Tel.018/3333073 wew.48.

Projekt realizowany jest w ramach 
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szechnienie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
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Projekt ten skierowany jest do mieszkańców gminy Laskowa i ma 
na celu przeciwdziałanie bierności zawodowej u osób pozostają-
cych bez zatrudnienia poprzez stworzenie dodatkowych 
możliwości, które to pozwolą zwiększyć efektywność zawodową 
i przezwyciężać trudną sytuację życiową.
Działania w projekcie obejmują skierowanie i ukończenie szkole-
nia zawodowego umożliwiającego zdobycie nowych kompetencji 
w kierunku operatora koparki przez osoby w wieku aktywności 
zawodowej i korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

Gmina Laskowa została zakwalifikowana przez PFRON do 
realizacji programu “Uczeń na wsi”- pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące 
gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może się 
ubiegać osoba niepełnosprawna, która:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub 

w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły 
policealnej),

3) posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, 
obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców 
w gminie miejsko - wiejskiej,

4) posiada średnie miesięczne dochody brutto nie 
przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia 
przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego 
we wspólnym gospodarstwie domowym.   

Centrum Kształcenia na Odległość w Ujanowicach, utworzone 
zostało w ramach projektu „Centra Kształcenia na Odległość” 
realizowanego w ramach SPORZL 2004-2006 Priorytetu 
2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy Działania 
2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia 
przez całe życie, schematu a) Zmniejszanie dysproporcji 
edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Centrum Kształcenia 
na Odległość, zaprasza do bezpłatnego uczestnictwa w nastę-
pujących kursach:
1. A może samozatrudnienie?
2. Administracja systemami komputerowymi.
3. Agent ubezpieczeniowy.
4. Asystent bankowości.
5. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
6. Bhp.
7. Handlowiec.
8. Księgowość.
9. Ochrona danych osobowych.
10. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja.
11. Opiekun osób starszych.
12. Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu.
13. Prawo zamówień publicznych.
14. Zostań e -pracownikiem.
15. Zawody przyszłości.
16. Przedstawiciel handlowy.
17. Arkusze kalkulacyjne.
18. Bazy danych. 
19. Biologia
20. Broker ubezpieczeniowy
21. Chemia
22. Edukacja zdalna
23. Fizyka
24. Geografia 
25. Grafik komputerowy
26. Grafika menedżerska i prezentacyjna
27. Historia
28. Jak zdobyć i utrzymać prace
29. Język niemiecki
30. Język angielski
31. Język polski
32. Kariera - decyduję, planuję, działam 
33. Matematyka
34. Ocena pracowników
35. Opiekunka dziecięca domowa
36. Organizator agrobiznesu
37. Planowanie potrzeb
38. Podstawy technik informatycznych
39. Pracownik administracyjny
40. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
41. Przetwarzanie tekstów
42. Rekrutacja
43. Ścieżki kariery
44. Sprzedawca
45. Systemy motywacyjne
46. Telemarketer
47. Usługi w sieciach informatycznych
48. Użytkowanie komputerów
59. Zarządzanie kadrami
50. Zarządzanie projektami

Centrum Kształcenia na Odległość w Ujanowicach zostało 
wyposażone w oprogramowanie pochodzące od firmy 
Microsoft. Oprogramowanie zostało przekazane bezpłatnie 
przez firmę Microsoft w ramach grantu Unlimited Potencial - 
Społeczny Program Umiejętności Technologicznych. Dzięki 
oprogramowaniu przekazanemu na realizację projektu 
mieszkańcy lokalnej społeczności mają dostęp do nowo-
czesnych technologii i możliwość ich wykorzystania w celu 
własnego rozwoju i kształcenia.

Aneta Bajor 
            Podinspektor UG

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach 
w Ujanowicach INFORMACJA

„Czas 
na aktywność 

w gminie 
Laskowa”

„Czas 
na aktywność 

w gminie 
Laskowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Laskowej informuje, że przystępuje 
do realizacji projektu systemowego pt. 

Od 01 października 2008 r. wchodzi w życie ustawa o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów w zamian za dotychczasową ustawą 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej. Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego to wyłącznie dziecko, które ma ustalone alimenty 
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie 
uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, 
gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 
roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności bezterminowo. 
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód 
rodzinny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
725 zł w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 
wyżej niż 500 zł. Dochód rodziny ustala się analogicznie jak do zasiłku 
rodzinnego tj. dochód członków rodziny uzyskany w roku kalen-
darzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Wniosek o przyznaniu 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Laskowej- Dział Świadczeń Rodzinnych. Wszystkie 
wymagane druki są do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej 
i można już składać wnioski na okres świadczeniowy 2008/2009.

Fundusz alimentacyjny w GOPS Laskowa

Informacja o programie 

„Uczeń na wsi”

Programy rolno środowiskowe
2007-2013

Zofia Szewczyk
MODR w Limanowej

Najlepsi 
z Najlepszych

Zofia Szewczyk
PZDR Limanowa

Halina Potoniec
Kierownik GOPS

Halina Potoniec
Kierownik GOPS
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2008 roku, odbył się konkurs kulinarny, ocenie 
podlegały przetwory ze śliwki, miodu i sera, wyroby 
piekarnicze i cukiernicze, gotowe dania oraz miody. 
Jury konkursu w osobach:
1. Piotr Bikont – Przewodniczący, krytyk kulinarny, 
reżyser 
2. Urszula Nowogórska – Radna Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego 
3. Irena Szewczyk – Kierownik ARiMR w Limanowej 
4. Anna Korpała - Redakcja portalu Głębia Smaku 

„Cóż, niech się schowają krakowskie festiwale, 
Laskowa ma je bowiem wszystkie pod sobą. Nie 
chodzi tylko o to, że szary uczestnik może spróbować 
każdej z konkursowych potraw bez morderczej walki 
o miejsce w kolejce. Nie chodzi też o to, że 
rozdawanymi porcjami każdy może się najeść, a ich 
gospodarze chętnie częstują także obficie nalewkami 
czy śliwowicą. Chodzi o klimat, o ciepłą, przyjacielską 
atmosferę i o wspaniałych ludzi, którzy w okolicach 
Laskowej są nawet większym skarbem niż specjały 
kuchni.” 5. Bogusław Kamiński – Wójt Gminy Iwkowa 

Źródło: www.glebiasmaku.pl 6. Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Limanowski 
Podczas festiwalu, który miał miejsce 2 sierpnia 7. Leszek Leśnik – Kierownik MODR – Limanowa 

8. Wojciech Wiśniewski – Redakcja 
portalu Głębia Smaku 
Postanowiło:
Wyróżnić honorowo:
1. Koło Gospodyń z Zalesia za sery 
kogutki. 
2. Panią Kazimierę Piwowar z Męciny 
za podpłomyk z miodem. 
3. Panią Marię Szyrszeń za kołoc. 
4. Panią Wandę Majerska za pierożki 
z serem w sosie śliwkowo - mio-
dowym. 
5. Pana Stanisława Nowaka za 
pstrąga ze śliwką suszoną. 
6. Koło Gospodyń Wiejskich z Las-
kowej za żeberko w miodzie. 
7. Koło Gospodyń Wiejskich z Uja-
nowic i Kobyłczyny za „ Dzika Nogę”. 

Wspomnienie Festiwalu Śliwki, 
Miodu i Sera w Laskowej

8. Koło Gospodyń Wiejskich z Krasnych-Lasocic za za miód pitny półtorak.
kołacz kraścieński. Grand Prix Festiwalu jury przyznało:
9. Stadninę Koni „U Gazdy” w Żmiącej za placek Kołu Gospodyń Wiejskich z Krosnej - za ciasto 
śliwkowy. z miodem i orzechami oraz całe stoisko.
Przyznać specjalne wyróżnienie honorowe:
Panu Ryszardowi Piaskowemu - za znakomite sery 
owcze białe i wędzone.
Trzecią nagrodę konkursu jury przyznało:
Kołu Gospodyń Wiejskich z Kamionki Małej - za 
„Spółę”.
Drugą nagrodę konkursu jury przyznało:
Grzegorzowi i Zygmuntowi Frączkom z Pisarzowej - 

Wszystkim biorącym udział w konkursie – bardzo 
dziękujemy i zapraszamy ponownie za rok.

Wacław Zoń 
Sekretarz Gminy Laskowa

W dniu 15 lipca 2008 roku w Strzeszycach, 
odbyło się uroczyste wręczenie tytułu 
honorowego obywatela Pani Dorocie Gawryluk – 
w uznaniu Jej zasług dla Naszej Gminy oraz 
bezinteresowną pomoc wszystkim potrze-
bującym. Uroczystość zaszczycił swoją obec-
nością Pan Marek Nawara Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego. 

Dorota Gawryluk – Honorowym Obywatelem Gminy Laskowa
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1. „Świadczenie usług transportowych w za-
kresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół
 w Laskowej i Ujanowicach”, zgodnie z tygod-
niowym planem dowozu uczniów, zadanie 
realizowane przez U.T. i H.STAN-TRANS Józef 
Stanisławczyk, koszt zadania 4,99 zł (brutto) za 
1 km, 

2. „Modernizacja-przebudowa dróg gminnych 
na terenie Gminy Laskowa”, w tym:
- drogi "Laskowa-Rozpite" w m. Laskowa - odcinek 
dł. 1080 mb w km 2+225 - 3+305
- drogi "Odrończa" w m. Laskowa - odcinek dł. 
1130 mb w km 0+000 - 0+300 i w km 0+650 - 1+480
- drogi "Do rzeki k/Piętonia" w m. Laskowa - 
odcinek dł. 470 mb w km 0+000 - 0+470
- drogi "Zadziele - Jastrząbka" w m. Kamionka 
Mała - odcinek dł. 1100 mb w km 0+000 - 1+100
- drogi "Jaworzna - Mordarka" w m. Jaworzna - 
odcinek dł. 780 mb w km 3+320 - 4+100
- drogi "Ponad rzekę" w m. Kobyłczyna - odcinek 
dł. 800 mb w km 0+000 - 0+800
Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych i Mostowych  „DROMOST” S.A. 
z  Bochni, koszt zadania wynosi 
 1.395.377,42 zł (brutto)

3. „Remont centralnego ogrzewania w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Jaworznej”, pole-
gający na demontażu istniejącej instalacji oraz 
wykonaniu nowej  instalacji c.o. w budynku szkoły. 
Zadanie realizowane przez „KES-PLUS” Usługi 
Instalacyjno-Budowlane Stanisław Kukulak, Nowy 
Sącz, koszt zadania wynosi 69.989,18 zł (brutto)

4. „Udzielenie i obsługa kredytu długotermino-
wego w wysokości 800.000 zł”, zadanie 
realizowane przez Bank Spółdzielczy Limanowa, 
całkowity koszt kredytu wynosi 325.372,59 zł

Zakończono następujące inwestycje:

1. „Rozbudowa budynku Samorządowego Przed-
szkola w Laskowej”, inwestycja zrealizowana 
została przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Jan 
Wojtas, koszt zadania wynosił 194.442,22 zł. 
(brutto). Rozbudowa obejmowała przebudowę 
klatki schodowej oraz adaptację pomieszczeń 
strychu z przeznaczeniem dla II oddziału 
przedszkola. Po rozbudowie zwiększyła się 
powierzchnia użytkowa o 91, 4 m2.

Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie 
pomocy finansowej gminie na realizację projektu w ramach 
zadania:  Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży  
poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych pn „Już 
pływam” został rozpatrzony pozytywnie. Programem objęte są 
wszystkie szkoły z terenu gminy Laskowa. Realizacja programu 
odbywać się będzie w miesiącach wrzesień - listopad poprzez 
wyjazdy dzieci ze szkół podstawowych  na basen do Bochni. 
Projekt jest realizowany  przy współfinansowaniu  Województwa 
Małopolskiego.

Bożena Chełmecka
     Kierownik GZOSiP w Laskowej

          Rada Gminy Laskowa przeznaczyła w budżecie gminy na 2008 rok środki 
finansowe w wysokości 10.000,00 zł na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa.
         Stypendia przyznano za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, sztuki  i sportu.

Komisja przyznała stypendia w wysokości od 100 do 1000 zł. za szczególne 
osiągnięcia w nauce i sporcie następującym uczniom:

1. Bukowiec Marianna - Żmiąca
2. Błaż Ewelina - Laskowa
3. Daniel Wojciech - Laskowa
4. Ficoń Jacek - Laskowa
5. Frączek Barbara - Laskowa
6. Grzegorzek Bartłomiej - Kamionka Mała
7. Golonka Piotr - Laskowa
8. Garbacz Kinga - Żmiąca
9. Gołąb Dominika - Żmiąca
10. Gołąb Małgorzata - Żmiąca
11. Opiela Edyta - Żmiąca
12. Matras Anna - Laskowa
13. Pasionek Kinga - Jaworzna
14. Pajor Marek - Żmiąca
15. Piechura Anna - Strzeszyce
16. Rosiek Aneta - Jaworzna
17. Rosiek Łukasz -  Laskowa
18. Surdziel Michał - Jaworzna
19. Wójcik Tomasz - Laskowa
20. Zelek Karol – Jaworzna

Rozstrzygnięto procedury przetargowe 
i zlecono wykonanie następujących zadań: 

2. „Remont budynku Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach”, inwestycja 
zrealizowana została przez Zakład Remontowo-
Budowlany Zbigniew Tokarczyk, koszt zadania 
wynosił 184.418,97 zł. (brutto). Remont obej-
mował wykonanie elewacji (docieplenie - tynk 
cienkowarstwowy), schodów wejściowych, 
instalacji c.o., oraz częściową wymianę stolarki 
okiennej.

3. „Przebudowa dróg w Osiedlu k/Agronomówki 
w miejscowości Laskowa”. Inwestycja zrealizo-
wana została przez Przedsiębiorstwo Drogowo-
Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., koszt zadania 
wynosił 334.021,36 zł. (brutto). Protokół odbioru 
końcowego robót i przekazanie do użytkowania 
miał miejsce dnia 17 lipca 2008 r.

4. „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie 
Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych”, w tym:
- Odbudowa drogi „Jeziernik” w miejscowości 
Laskowa
- Odbudowa drogi „Jonikówka - Łaziska” 
w miejscowości Krosna
- Odbudowa drogi „Żmiąca - Granice - Kobyłczyna” 
w miejscowości Żmiąca i Kobyłczyna.
Inwestycja została zrealizowana przez Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. 
z o.o., koszt zadania wynosił 569.488,68 zł. 
(brutto). Protokół odbioru końcowego robót 
i przekazanie do użytkowania miał miejsce dnia 19 
sierpnia 2008 r.

Aneta Bajor
        Podinspektor UG

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sech-
nej zajęli ponownie wysokie miejsca w Ogólnopolskim 
konkursie plastycznym pod nazwą „Bezpieczna energia dla 
mnie, dla domu, dla środowiska”, oraz w konkursie plastyczno 
– literackim „Czysta energia dla mnie, dla domu, dla środo-
wiska”. Konkursy były zorganizowane w ramach ogólno-
polskiego programu edukacyjnego „Bezpieczniej z prądem”. 

Do etapu regionalnego przysłano 505 prac z 73 Szkół Podsta-
wowych i 18 Gimnazjów. Komisja Konkursowa, przyznała 
w każdym z konkursów po 3 główne miejsca i kilka wyróżnień.
Uczeń z klasy trzeciej Szymon Klimek zajął I miejsce 
w konkursie plastycznym „Bezpieczna energia dla mnie, dla 
domu, dla środowiska w kategorii klas I – III, a uczennica klasy 
szóstej Wioleta Gwiżdż otrzymała wyróżnienie w konkursie 
plastyczno – literackim „Czysta energia dla mnie, dla domu, dla 
środowiska”. Uczniowie wraz z opiekunem mgr Zofią Gwiżdż 
zostali zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród do Krakowa 
do Teatru Bagatela   Laureat Szymon Klimek otrzymał: aparat 
cyfrowy. Wyróżniona Wioleta Gwiżdż otrzymała: plecak. Nie 
jest to pierwszy sukces uczniów Szkoły z Sechnej. Sukces 
zapoczątkowała Ewelina Gwiżdż, Kamil Gwiżdż, Marlena 
Gwiżdż, następnie: Wioleta Gwiżdż i Mateusz Gwiżdż,  potem: 
Mateusz Klimek, Edyta Gołąb, Mateusz Gwiżdż (II raz), 
obecnie: Szymon Klimek, Wioleta Gwiżdż (II raz). 

mgr Zofia Gwiżdż 
   SP w Sechnej

Kolejny sukces uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Sechnej 

STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP w Laskowej

JUŻ PŁYWAM

W ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny 
w szkołach i placówkach” mającego na celu  zapewnienie 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w publicznych szkołach i placówkach - Zespół Szkół 
w Laskowej i Ujanowicach, otrzymał dotację na 
dofinansowanie zakupu i instalację sieci monitoringu 
wizyjnego. 
Termin przewidziany do realizacji zadania - 30 listopad 
2008 roku.

Bożena Chełmecka
  Kierownik GZOSiP w Laskowej

MONITORING WIZYJNYMONITORING WIZYJNY

Kolejny już raz 58 osobowa grupa dzieci i młodzieży z Laskowej, 
Ujanowic, Żmiącej, Krosnej, Strzeszyc, Kamionki Małej, Łapanowa, 
Limanowej, Tęgoborzy i Łososiny Dolnej przebywała od 2 do 16 sierpnia 
2008 roku w Sarbinowie nad morzem.
Organizatorem letniego wypoczynku było Stowarzyszenie PARAFIADA 
im. J. Kalasacjusza w Warszawie, był to już XX Obóz Parafiadowy w 
którym uczestniczyły dzieci z naszej Gminy. To dzięki uprzejmości 
prezesa Tego Stowarzyszenia ks. Józefa Jońca oraz  ks. Józefa 
Kiełbasy dzieci mogą co roku dwa tygodnie spędzić nad morzem. 
Religijny charakter obozu sprawia, że rodzice chętnie wysyłają swoje 
pociechy. Oprócz wspólnej modlitwy, udziału we mszy świętej, dzieci 
mają możliwość poznania nadmorskiego krajobrazu, uczą się 
samodzielności, zaradności, nawiązują liczne kontakty z rówieśnikami 
z Polski i z zagranicy. W tym roku razem z Laskową przebywały dzieci 
z Warszawy, Wągrowca oraz z Radomska. Kierownik obozu ks. Andrzej 
Sikorski sprawił, iż nikt się nie nudził. Wspólne zabawy, konkursy, 
zawody, mecze, wycieczki autokarowe i piesze, ogniska, imprezy 
sprawiły, że żal było odjeżdżać. Wiele niezapomnianych wrażeń 
wszystkim obozowiczom dostarczyły: wycieczka do Kołobrzegu, rejs 
statkiem po Bałtyku, wycieczka do wioski indiańskiej i latarni morskiej 
w Gąskach. Jednak największą frajdą dla dzieci były kąpiele w morzu, 
konkursy na plaży oraz chrzest kolonijny.
Wszyscy uczestnicy Obozu Parafiadowego otrzymali: pamiątkowe 
dyplomy, koszulki, identyfikatory oraz mnóstwo nagród. Niektórzy już 
planują wyjazd za rok. 

Krystyna Grzegorzek 

Wakacje 2008 
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1. „Świadczenie usług transportowych w za-
kresie dowozu uczniów do Zespołu Szkół
 w Laskowej i Ujanowicach”, zgodnie z tygod-
niowym planem dowozu uczniów, zadanie 
realizowane przez U.T. i H.STAN-TRANS Józef 
Stanisławczyk, koszt zadania 4,99 zł (brutto) za 
1 km, 

2. „Modernizacja-przebudowa dróg gminnych 
na terenie Gminy Laskowa”, w tym:
- drogi "Laskowa-Rozpite" w m. Laskowa - odcinek 
dł. 1080 mb w km 2+225 - 3+305
- drogi "Odrończa" w m. Laskowa - odcinek dł. 
1130 mb w km 0+000 - 0+300 i w km 0+650 - 1+480
- drogi "Do rzeki k/Piętonia" w m. Laskowa - 
odcinek dł. 470 mb w km 0+000 - 0+470
- drogi "Zadziele - Jastrząbka" w m. Kamionka 
Mała - odcinek dł. 1100 mb w km 0+000 - 1+100
- drogi "Jaworzna - Mordarka" w m. Jaworzna - 
odcinek dł. 780 mb w km 3+320 - 4+100
- drogi "Ponad rzekę" w m. Kobyłczyna - odcinek 
dł. 800 mb w km 0+000 - 0+800
Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych i Mostowych  „DROMOST” S.A. 
z  Bochni, koszt zadania wynosi 
 1.395.377,42 zł (brutto)

3. „Remont centralnego ogrzewania w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Jaworznej”, pole-
gający na demontażu istniejącej instalacji oraz 
wykonaniu nowej  instalacji c.o. w budynku szkoły. 
Zadanie realizowane przez „KES-PLUS” Usługi 
Instalacyjno-Budowlane Stanisław Kukulak, Nowy 
Sącz, koszt zadania wynosi 69.989,18 zł (brutto)

4. „Udzielenie i obsługa kredytu długotermino-
wego w wysokości 800.000 zł”, zadanie 
realizowane przez Bank Spółdzielczy Limanowa, 
całkowity koszt kredytu wynosi 325.372,59 zł

Zakończono następujące inwestycje:

1. „Rozbudowa budynku Samorządowego Przed-
szkola w Laskowej”, inwestycja zrealizowana 
została przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Jan 
Wojtas, koszt zadania wynosił 194.442,22 zł. 
(brutto). Rozbudowa obejmowała przebudowę 
klatki schodowej oraz adaptację pomieszczeń 
strychu z przeznaczeniem dla II oddziału 
przedszkola. Po rozbudowie zwiększyła się 
powierzchnia użytkowa o 91, 4 m2.

Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie 
pomocy finansowej gminie na realizację projektu w ramach 
zadania:  Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży  
poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych pn „Już 
pływam” został rozpatrzony pozytywnie. Programem objęte są 
wszystkie szkoły z terenu gminy Laskowa. Realizacja programu 
odbywać się będzie w miesiącach wrzesień - listopad poprzez 
wyjazdy dzieci ze szkół podstawowych  na basen do Bochni. 
Projekt jest realizowany  przy współfinansowaniu  Województwa 
Małopolskiego.

Bożena Chełmecka
     Kierownik GZOSiP w Laskowej

          Rada Gminy Laskowa przeznaczyła w budżecie gminy na 2008 rok środki 
finansowe w wysokości 10.000,00 zł na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Laskowa.
         Stypendia przyznano za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki, sztuki  i sportu.

Komisja przyznała stypendia w wysokości od 100 do 1000 zł. za szczególne 
osiągnięcia w nauce i sporcie następującym uczniom:

1. Bukowiec Marianna - Żmiąca
2. Błaż Ewelina - Laskowa
3. Daniel Wojciech - Laskowa
4. Ficoń Jacek - Laskowa
5. Frączek Barbara - Laskowa
6. Grzegorzek Bartłomiej - Kamionka Mała
7. Golonka Piotr - Laskowa
8. Garbacz Kinga - Żmiąca
9. Gołąb Dominika - Żmiąca
10. Gołąb Małgorzata - Żmiąca
11. Opiela Edyta - Żmiąca
12. Matras Anna - Laskowa
13. Pasionek Kinga - Jaworzna
14. Pajor Marek - Żmiąca
15. Piechura Anna - Strzeszyce
16. Rosiek Aneta - Jaworzna
17. Rosiek Łukasz -  Laskowa
18. Surdziel Michał - Jaworzna
19. Wójcik Tomasz - Laskowa
20. Zelek Karol – Jaworzna

Rozstrzygnięto procedury przetargowe 
i zlecono wykonanie następujących zadań: 

2. „Remont budynku Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Ujanowicach”, inwestycja 
zrealizowana została przez Zakład Remontowo-
Budowlany Zbigniew Tokarczyk, koszt zadania 
wynosił 184.418,97 zł. (brutto). Remont obej-
mował wykonanie elewacji (docieplenie - tynk 
cienkowarstwowy), schodów wejściowych, 
instalacji c.o., oraz częściową wymianę stolarki 
okiennej.

3. „Przebudowa dróg w Osiedlu k/Agronomówki 
w miejscowości Laskowa”. Inwestycja zrealizo-
wana została przez Przedsiębiorstwo Drogowo-
Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o., koszt zadania 
wynosił 334.021,36 zł. (brutto). Protokół odbioru 
końcowego robót i przekazanie do użytkowania 
miał miejsce dnia 17 lipca 2008 r.

4. „Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie 
Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych”, w tym:
- Odbudowa drogi „Jeziernik” w miejscowości 
Laskowa
- Odbudowa drogi „Jonikówka - Łaziska” 
w miejscowości Krosna
- Odbudowa drogi „Żmiąca - Granice - Kobyłczyna” 
w miejscowości Żmiąca i Kobyłczyna.
Inwestycja została zrealizowana przez Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. 
z o.o., koszt zadania wynosił 569.488,68 zł. 
(brutto). Protokół odbioru końcowego robót 
i przekazanie do użytkowania miał miejsce dnia 19 
sierpnia 2008 r.

Aneta Bajor
        Podinspektor UG

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sech-
nej zajęli ponownie wysokie miejsca w Ogólnopolskim 
konkursie plastycznym pod nazwą „Bezpieczna energia dla 
mnie, dla domu, dla środowiska”, oraz w konkursie plastyczno 
– literackim „Czysta energia dla mnie, dla domu, dla środo-
wiska”. Konkursy były zorganizowane w ramach ogólno-
polskiego programu edukacyjnego „Bezpieczniej z prądem”. 

Do etapu regionalnego przysłano 505 prac z 73 Szkół Podsta-
wowych i 18 Gimnazjów. Komisja Konkursowa, przyznała 
w każdym z konkursów po 3 główne miejsca i kilka wyróżnień.
Uczeń z klasy trzeciej Szymon Klimek zajął I miejsce 
w konkursie plastycznym „Bezpieczna energia dla mnie, dla 
domu, dla środowiska w kategorii klas I – III, a uczennica klasy 
szóstej Wioleta Gwiżdż otrzymała wyróżnienie w konkursie 
plastyczno – literackim „Czysta energia dla mnie, dla domu, dla 
środowiska”. Uczniowie wraz z opiekunem mgr Zofią Gwiżdż 
zostali zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród do Krakowa 
do Teatru Bagatela   Laureat Szymon Klimek otrzymał: aparat 
cyfrowy. Wyróżniona Wioleta Gwiżdż otrzymała: plecak. Nie 
jest to pierwszy sukces uczniów Szkoły z Sechnej. Sukces 
zapoczątkowała Ewelina Gwiżdż, Kamil Gwiżdż, Marlena 
Gwiżdż, następnie: Wioleta Gwiżdż i Mateusz Gwiżdż,  potem: 
Mateusz Klimek, Edyta Gołąb, Mateusz Gwiżdż (II raz), 
obecnie: Szymon Klimek, Wioleta Gwiżdż (II raz). 

mgr Zofia Gwiżdż 
   SP w Sechnej

Kolejny sukces uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Sechnej 

STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP w Laskowej

JUŻ PŁYWAM

W ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny 
w szkołach i placówkach” mającego na celu  zapewnienie 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w publicznych szkołach i placówkach - Zespół Szkół 
w Laskowej i Ujanowicach, otrzymał dotację na 
dofinansowanie zakupu i instalację sieci monitoringu 
wizyjnego. 
Termin przewidziany do realizacji zadania - 30 listopad 
2008 roku.

Bożena Chełmecka
  Kierownik GZOSiP w Laskowej

MONITORING WIZYJNYMONITORING WIZYJNY

Kolejny już raz 58 osobowa grupa dzieci i młodzieży z Laskowej, 
Ujanowic, Żmiącej, Krosnej, Strzeszyc, Kamionki Małej, Łapanowa, 
Limanowej, Tęgoborzy i Łososiny Dolnej przebywała od 2 do 16 sierpnia 
2008 roku w Sarbinowie nad morzem.
Organizatorem letniego wypoczynku było Stowarzyszenie PARAFIADA 
im. J. Kalasacjusza w Warszawie, był to już XX Obóz Parafiadowy w 
którym uczestniczyły dzieci z naszej Gminy. To dzięki uprzejmości 
prezesa Tego Stowarzyszenia ks. Józefa Jońca oraz  ks. Józefa 
Kiełbasy dzieci mogą co roku dwa tygodnie spędzić nad morzem. 
Religijny charakter obozu sprawia, że rodzice chętnie wysyłają swoje 
pociechy. Oprócz wspólnej modlitwy, udziału we mszy świętej, dzieci 
mają możliwość poznania nadmorskiego krajobrazu, uczą się 
samodzielności, zaradności, nawiązują liczne kontakty z rówieśnikami 
z Polski i z zagranicy. W tym roku razem z Laskową przebywały dzieci 
z Warszawy, Wągrowca oraz z Radomska. Kierownik obozu ks. Andrzej 
Sikorski sprawił, iż nikt się nie nudził. Wspólne zabawy, konkursy, 
zawody, mecze, wycieczki autokarowe i piesze, ogniska, imprezy 
sprawiły, że żal było odjeżdżać. Wiele niezapomnianych wrażeń 
wszystkim obozowiczom dostarczyły: wycieczka do Kołobrzegu, rejs 
statkiem po Bałtyku, wycieczka do wioski indiańskiej i latarni morskiej 
w Gąskach. Jednak największą frajdą dla dzieci były kąpiele w morzu, 
konkursy na plaży oraz chrzest kolonijny.
Wszyscy uczestnicy Obozu Parafiadowego otrzymali: pamiątkowe 
dyplomy, koszulki, identyfikatory oraz mnóstwo nagród. Niektórzy już 
planują wyjazd za rok. 

Krystyna Grzegorzek 

Wakacje 2008 
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Szanowni Państwo! 
 
w piątek, 15 sierpnia bieżącego roku 
cztery miejscowości naszego powiatu 
zostały spustoszone przez trąbę 
powietrzną. Wiatr uszkodził setki budyn-
ków, z których kilkadziesiąt zostało 
zniszczonych zupełnie lub nadaje się do 
wyburzenia. 
Wielu mieszkańców Balcarzowic, Błotnicy 
Strzeleckiej, Sieroniowic i Zimnej Wódki 
pozbawionych zostało nie tylko dachu nad 
głową, ale dorobku całego życia.  
Straty szacujemy na co najmniej 
60 000 000 złotych!
Apeluję do Państwa o pomoc i wsparcie 
dla tak dotkliwie pokrzywdzonych przez 
kaprys przyrody mieszkańców naszego 
powiatu. Wspólnie możemy zapewnić im 
szansę na nowy start w życie i wspomóc 
w tym tragicznym momencie. 

A P E L   O   P O M O CA P E L   O   P O M O C
DLA OFIAR TRĄBY POWIETRZNEJDLA OFIAR TRĄBY POWIETRZNEJ

Państwa wsparcie prosimy kierować na 
poniżej wskazany numer konta banko-
wego: 
 
DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:
"TORNADO 2008"
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, 
oddz. Strzelce Opolskie
56 8907 1089 2002 0090 0007 0031
 
 
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO:
z dopiskiem „pomoc dla ofiar trąby 
powietrznej”:
Bank Spółdzielczy w Leśnicy, 
oddz. Strzelce Opolskie
63 8907 1089 2002 0090 0007 0002  

Starosta Strzelecki  
   Józef Swaczyna

Na śliwkowym szlaku że nasze projekty są rzeczywiście ważne dla naszej ważniejszego. Pomysły prosimy zgłaszać mailem, 
społeczności to otrzymamy na nie dofinansowanie! listownie, oraz osobiście.
Jednym z warunków otrzymania finansowania jest Zarząd Stowarzyszenia przygotował ankiety, 
szeroki udział mieszkańców w planowaniu działań. w których poprosimy o podzielenie się z nami Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zostało 
Prosimy, zatem by przesyłać do Urzędu Gminy pomysłami na lepsze życie w naszym regionie. zarejestrowane i wpisane do KRS pod numerem 
Laskowa wszystkie pomysły na polepszenie Ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy Laskowa 0000310975. Oznacza to, że mieszkańcy Gmin 
i upiększenie naszego otoczenia. Nie możemy z tych lub ze strony www.laskowa.pl Wypełnione ankiety Czchów Gnojnik, Iwkowa, Laskowa i Lipnica 
pieniędzy wybudować ani kanalizacji ani prosimy przesyłać drogą mailową na adres: Murowana muszą teraz  zak asać  ręk aw y 
wodociągów, ale możemy za to zrobić ścieżkę laskowa@gminy.pl listownie na adres: Urząd Gminy i przygotować Lokalną Strategię Rozwoju, w której 
rowerową, ogródek jordanowski, boisko do street- Laskowa, 34-602 Laskowa 643 lub osobiście do zapiszemy wspólne projekty poprawiające jakość 
ballu czy wyremontować zabytkową studnię, nawet Urzędu Gminy (sekretariat).życia i estetykę naszego otoczenia. Dokument ten 
prywatną.jest nam potrzebny, by złożyć wniosek do konkursu 
Prosimy o aktywność! Mamy niewątpliwą szansę na Paweł Jonikw programie LEADER, który zostanie ogłoszony pod 
realizację projektów, na które w budżetach gmin                       Inspektor UGkoniec września przez Urząd Marszałkowski 
nigdy nie ma pieniędzy, bo zawsze jest coś Województwa Małopolskiego. Jeśli udowodnimy, 


