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WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018r.

Lokale wyborcze czynne 
od 7:00 do 21:00

W dniu   25 lipca 2018 roku  na stanowisko 
skarbnika Gminy Laskowa, powołana została Pani 
Dorota Orzeł, była księgowa Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Laskowej. Pani Dorota 
ukończyła studia wyższe na kierunku zarządzanie 
i marketing w zakresie zarządzanie finansami, ponadto 
ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych 
w zakresie rachunkowości oraz audytu wewnętrznego 
i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów 
publicznych. Posiada Certyfikat Ministerstwa do 
Usługowego Prowadzenia Ksiąg. W Urzędzie Gminy 
Laskowa nieprzerwanie pracuje od 1996 roku. Pani 
Dorocie życzymy pomyślności oraz owocnej pracy na 
rzecz Gminy Laskowa.

Nowy Skarbnik Gminy Laskowa Od Miłości do Niepodległości - str.6
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Pani Wicepremier Beata Szydło w Laskowej

W dniu 01 lipca 2018 roku Gmina Laskowa 
gościła Panią Wicepremier Beatę Szydło. Podczas 
spotkania, które odbyło się w Zespole Szkół 
w Laskowej, Pan Wójt Piotr Stach przedstawił 
problemy z którymi boryka się nasza Gmina, m.in.: 
rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
gazyfikacja, remont infrastruktury drogowej oraz 
rozbudowa zaplecza sportowego przy szkołach 
gminnych. Również przybyli na spotkanie 
Mieszkańcy, mogli zadawać pytania Pani 
W i c e p r e m i e r  i  p o d z i e l i ć  s i ę  s w o i m i 
spostrzeżeniami. Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze, Pani Beata Szydło była 
oczarowana Gminą Laskowa.  

Ku Pamięci Jana Antoniego Stacha

 W dniu 16.09.2018 roku w Ujanowicach odbyło się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej Jana Antoniego Stacha urodzonego w dniu 
22.05.1891 roku. Jan Antoni Stach był oficerem Wojska Polskiego. Jako doktor prawa został sędzią Sądu Grodzkiego w Drohobyczu. Po wybuchu II wojny
światowej dostał się do niewoli sowieckiej w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Wiosną 1940 roku został zamordowany przez NKWD w Twerze i pochowany 
w dołach śmierci w Miednoje. W 2007 roku został pośmiertnie awansowany do stopnia majora Wojska Polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
śp. Lecha Kaczyńskiego.

Poświęcenia i odsłonięcia tablicy pamiątkowej umiejscowionej na domu, 
w którym urodził się Jan Antoni Stach dokonali:

ź ks. Zbigniew Guzy- członek Episkopatu Polski, Kapelan Żołnierzy 
Armii Krajowej w asyście ks. Wiesława Dzięgla, proboszcza Parafii 
Ujanowice i ks. Józefa Treli ze Żmiącej.

ź Piotr Stach – pełniący obowiązki Wójta Gminy Laskowa.
ź Jerzy Zagajski – inicjator uroczystości.
Uroczystość uświetniła Parafialna Orkiestra Dęta z Krosnej, dyrygowana 

przez Zdzisława Karpiela.
Antoni Stach to jedyna osoba urodzona na terenie dzisiejszej gminy 

Laskowa, której nazwisko figuruje na liście zbrodni katyńskiej.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Laskowa

Mija czwarty miesiąc, kiedy to Pan Premier Mateusz Morawiecki powołał mnie na stanowisko pełniącego funkcję Wójta Gminy Laskowa. 
W chwili otrzymania nominacji złożyłem deklarację, że dołożę wszelkich starań, aby jak najlepiej przyczynić się do rozwoju Gminy Laskowa
 i poprawy warunków życia jej Mieszkańców.  

Po niespełna dwóch tygodniach mojego urzędowania Gmina Laskowa otrzymała promesę 
w wysokości 800 tys. zł z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej. Na chwilę obecną 
inwestycja ta jest zrealizowana. Ponadto otrzymaliśmy promesę w wysokości 340 tyś. zł na dwie 
drogi w Kamionce Małej i w Żmiącej,  

W miesiącu lipcu br. na moją prośbę, Gmina Laskowa gościła Panią Wicepremier Beatę 
Szydło. Spotkanie to stworzyło nam samorządowcom i Mieszkańcom, możliwość podzielenia się 
problemami, z którymi boryka się nasza Gmina. Jako gospodarz Gminy zgłosiłem m.in.:  potrzebę 
budowy ujęć wody pitnej, rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz potrzebę dalszej 
gazyfikacji Gminy.

W dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy podejmujemy walkę o czyste powietrze, 
doprowadzenie sieci gazowej i podłączenie kolejnych gospodarstw, jest rzeczą priorytetową. 
Mając to na uwadze, po zapoznaniu się z prośbami Mieszkańców, podjąłem rozmowy w tej kwestii. 
W miesiącu wrześniu Pan Józef Mąka Kierownik Zakładu Gazowniczego w Limanowej, 
poinformował mnie, że już ok. 30 właścicieli gospodarstw domowych z dzielnicy Rozpite 
w miejscowości Laskowa może składać wnioski o przyłączenie do sieci gazowej. 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem, nieustannie czynimy starania, aby pozyskać środki na ten cel. Mam 
nadzieję, że również i tę sprawę uda nam się szybko rozwiązać. 

W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy na budowę ujęcia wody pitnej w miejscowości Laskowa, 
obejmujące swoim zakresem budowę dwóch studni głębinowych, zbiornika, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej zasilającej pobliskie 
gospodarstwa. Oczywiście w miarę możliwości finansowych i technicznych, inwestycja ta będzie rozbudowywana. 

Poczyniliśmy również starania, aby zapewnić wodę pitną Mieszkańcom Ujanowic, Kobyłczyny i częściowo Mieszkańcom Sechnej, dlatego też 
zleciliśmy opracowanie projektu na budowę dwóch studni wraz z urządzeniami uzdatniającymi, przyłączem energetycznym i wodociągowym 
w Ujanowicach. 

Gmina Laskowa jest po weryfikacji szkód powodziowych, w wyniku której do odbudowy zostały zakwalifikowane: 22 drogi, 2 mosty i 1 przepust. 
Realizacja tych inwestycji nastąpi niezwłocznie po przyznaniu przez Wojewodę Małopolskiego promes na ten cel.  

W ostatnim czasie zakończony został I etap rewitalizacji stawów w Laskowej. W kolejnym etapie planowana jest budowa pomostów, oświetlenia, 
monitoringu i małej architektury. Jestem głęboko przekonany, że inwestycja ta stanie się jedną z największych atrakcji turystycznych naszej Gminy 
i będzie miejscem odpoczynku nie tylko dla wszystkich Mieszkańców, ale i dla przybyłych gości. 

Po 20 latach starań Mieszkańców, zakończona została budowa chodników w osiedlu Centrum w Laskowej, co w znacznym stopniu przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa. 

W miesiącu czerwcu Pani Ewa Adamczyk - Lekarz Stomatolog, pracująca w Ośrodku Zdrowia w Laskowej, odeszła na zasłużoną emeryturę, aby 
zapewnić Państwu opiekę stomatologiczną został ogłoszony przetarg na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny. 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, została podpisana umowa najmu z Panem Maciejem Bębenek - Lekarzem Stomatologiem. Usługi świadczone 
będą w ramach NFZ już w najbliższym czasie. Pani Ewie dziękuję za wiele lat pracy w naszym Ośrodku Zdrowia oraz życzę, pogody ducha, 
odpoczynku w gronie najbliższych i spełnienia jeszcze niezrealizowanych marzeń.

W ostatnim czasie na zasłużoną emeryturę odeszło 4 pracowników Urzędu Gminy, między innymi Pani Skarbnik Gminy Laskowa Krystyna Górka. 
W tym miejscu pragnę podziękować Paniom za wiele lat pracy na rzecz naszej Gminy oraz życzyć wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i odpoczynku 
w gronie najbliższych.

Obchodzimy w tym roku 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W dniu 4 sierpnia w Laskowej, odbyły się Gminne Uroczystości, 
podczas których mieliśmy okazję zobaczyć piękne widowisko patriotyczno-religijne, którego reżyserem była Pani Teresa Ryś. W tym miejscu, pragnę 
gorąco jeszcze raz podziękować Pani Teresie,  bo to czego dokonała, przeszło nasze wszelkie oczekiwania. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, 
niewątpliwie wydarzenie to przejdzie do historii naszej Gminy, jako coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Również wszystkim aktorom, orkiestrom 
oraz chórowi, dziękuję za dostarczenie nam wszystkim wspaniałych wrażeń i przybliżenie historii naszego kraju. 

Gospodarzem tegorocznego Święta Plonów była miejscowość Krosna. Okazana gościnność, życzliwość i przyjazna atmosfera, ujęła wszystkich 
przybyłych gości. Za zorganizowanie uroczystości, pragnę gorąco podziękować Mieszkańcom Krosnej, Starostom dożynek Danucie i Stanisławowi 
Rosiek oraz Kołu Gospodyń Wiejskich wraz z Panią Sołtys Jolantą Grzegorzek na czele. 

Okres, na który zostałem powołany do pełnienia funkcji Wójta Gminy Laskowa, dobiega końca. Codziennie podejmowałem starania, aby ten czas 
jak najlepiej wykorzystać i jak najwięcej zrobić dla naszej Gminy i dla jej mieszkańców. Dziękuję wszystkim Radnym, Kierownikom Jednostek 
Organizacyjnych oraz Pracownikom za dobrą współpracę. Dziękuję również wszystkim Mieszkańcom za okazane zaufanie i życzliwość. 
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Inwestycje drogowe

W dniach 31.08 i 04.09 2018 r. dokonano odbioru robót związanych z remontem infrastruktury drogowej na terenie gminy Laskowa 
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 Ogółem poniesione nakłady: 1.495.751,76 zł źródła finansowania:
   -  dotacja z budżetu państwa: 1.110.050,00 zł                                                                              
   -  środki budżetu gminy: 385.701,76 zł

W tym:

1)  Remont drogi gminnej „Strzeszyce-Laskowa" w miejscowości 
Strzeszyce na odcinku długości 540 mb

Ogółem poniesione nakłady: 229.725,04 zł
ź dotacja: 172.700,00 zł
ź środki własne: 57.025,04 zł

2)  Remont drogi gminnej „Zabrze-Kromolin" w miejscowości Sechna 
na odcinku długości 420 mb

Ogółem poniesione nakłady: 212.231,12 zł
ź dotacja : 159.550,00 zł
ź  środki własne : 52.684,12 zł

3)  Remont drogi gminnej „Laskowa-Rozpite" w miejscowości Laskowa 
na odcinku długości 1100 mb
Ogółem poniesione nakłady:   488.811,04 zł
ź dotacja : 355.180,00 zł
ź środki własne : 133.631,04 zł

4)  Remont drogi gminnej „Grzesiówka" w miejscowości Laskowa na 
odcinku długości 216 mb

Ogółem poniesione nakłady:  198.534,10 zł
ź dotacja : 96.640,00 zł
ź środki własne : 32.3600,80 zł

5)  Remont drogi gminnej „Oślak" w miejscowości Jaworzna na odcinku 
długości 820 mb

Ogółem poniesione nakłady:  435.983,76 zł
ź dotacja : 325.980,00 zł
ź środki własne : 110.003,76 zł

Efektem końcowym remontowanych odcinków dróg było wzmocnienie 
istniejących podbudów wraz z ułożeniem nawierzchni z masy 
mineralno-asfaltowej.

W dniu 23 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru robót związanych 
z przebudową drogi rolniczej „Sławętówka” w miejscowości Laskowa na 
odcinku 370 mb

 Ogółem poniesione nakłady: 139.998,00 zł
ź  dotacja: 62.597,00 zł
ź środki własne : 77.401,00 zł

W ramach przebudowy ww. drogi dokonano między innymi wzmocnienia 
istniejącej podbudowy oraz ułożono nawierzchnie z masy mineralno-
asfaltowej.

Ponadto zostały złożone wnioski na remont dwóch dróg w miejscowości 
Żmiąca i Kamionka Mała, po otrzymaniu promesy natychmiast przystąpimy 
do realizacji, tak aby inwestycje te były zakończone jeszcze w tym roku.  

 Gmina Laskowa otrzymała również dofinansowanie w wysokości 
825.044,00 zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej „Krosna-Żmiąca” nr 
K 340233 w miejscowości Krosna w km 1+285 – 1+920 wraz z remontem 
przepustu w km 1+685 oraz mostu w km 1+910” 

W dniu 20.08.2018 r. została zawarta umowa z Wykonawcą - 
Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „LIMDROG” Sp. z o.o. 
z Limanowej na wykonanie ww. zadania. Inwestycja ma zostać zrealizowana 
do 12.12.2018 r. Całkowita wartość zadania wynosi 1.162.218,44 zł 

Panele fotowoltaiczne

W związku ze złożonym przez Gminę Laskowa wnioskiem o dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych w ramach poddziałania 4.1.1 ROZWÓJ 
INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego wniosek otrzymał pozytywną ocenę i znajduje się na liście rezerwowej na pierwszym miejscu. Jeżeli wniosek nasz zostanie zakwalifikowany 
na listę podstawową, będziemy Państwa informować w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Gmina Laskowa realizuje projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa gazowe i biomasę” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR

W ramach zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa gazowe i biomasę” przewiduje się wymianę 160 
nieekologicznych kotłów. Całkowita kwota projektu w latach 2018-2020 wynosi 1 422 332,66 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 1 279 995,25 zł.

W ramach projektu zostało już podpisanych 80 umów z mieszkańcami na dofinansowanie do wymiany nieekologicznego źródła ciepła. W tym 
46 mieszkańców, którzy złożyli wnioski o rozliczenie dotacji otrzymało już zwrot dofinansowania.

Celem projektu jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję CO2, o 30 % oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz 
gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. W wyniku realizacji projektu nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. 
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu jakości powietrza, a przez to na zwiększenie szans rozwoju obszarów Gminy Laskowa poprzez poprawę 
warunków życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej terenów gminy.

Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa gazowe i biomasę
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Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych na 
ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego oraz na zakup nowego kotła grzewczego dla 
nowopowstałych domów jednorodzinnych.

TERMOMODERNIZACJA

Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Laskowa 

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany 
program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów 
jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację 
budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz 
efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli 
zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności 
finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki 
ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Nabór wniosków w ramach programu odbywać się będzie od 19 
września 2018 r. do 30 czerwca 2027 roku. Szczegółowe informacje o 
n a b o r z e  w n i o s k ó w  z n a j d u j ą  s i ę  p o d  a d r e s e m : 
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/

Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Laskowa – Budowa ujęć wody podziemnej, zbiornika wyrównawczego wraz ze stacją 
uzdatniania wody i infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci i przyłączy wodociągowych w Laskowej. 

W sierpniu br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Laskowa – Budowa ujęć 
wody podziemnej, zbiornika wyrównawczego wraz ze stacją uzdatniania wody i infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci i przyłączy wodociągowych 
w Laskowej, Gmina Laskowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. 
Regionalna polityka energetyczna, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR

Całkowita kwota projektu wynosi 318 403,97 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 220 035,24 zł.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch studni stanowiących ujęcia wód podziemnych z podłączeniami wodociągowymi od studni do 

zbiornika, zestawem hydroforowym, układem zasilania i sterowania pompami oraz zbiornika wyrównawczego dwukomorowego na wodę pitną, 
wraz z infrastrukturą techniczną. 

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej terenów gminy poprzez 
uporządkowanie gospodarki wodnej.

Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe

Zainteresowani mieszkańcy wymianą nieekologicznych kotłów w dalszym ciągu mogą składać ankiety w celu przeprowadzenia audytu 
energetycznego niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 18) 33-00-224 lub w Urzędzie Gminy, 
pok. 25

Gmina Laskowa realizuje projekt pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR

W ramach zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych Gminy Laskowa na paliwa stałe” przewiduje się wymianę 82 
nieekologicznych kotłów. Całkowita kwota projektu w latach 2018-2020 wynosi 725 601,61 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 655 998,35 zł.

W ramach ww. projektu zostało dotychczas podpisanych 19 umów z mieszkańcami na dofinansowanie do wymiany nieekologicznego źródła 
ciepła. W tym 7 mieszkańców, którzy złożyli wnioski o rozliczenie dotacji otrzymało już zwrot dofinansowania.

Bezpośrednim celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych co pozytywnie wpłynie na poprawę jakości powietrza. Celem pośrednim 
projektu jest poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków 
życia mieszkańców, podniesienia atrakcyjności turystycznej terenów gminy.

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa 

Gmina Laskowa przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 
Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach Projektu w roku 2018 zabrano 120 ton wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa. Na lata 2019-2020 planuje się odbiór
i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 240 Mg (120Mg/rok)

Całkowita kwota projektu w latach 2018-2020 wynosi 165 975,00 zł, w tym dofinansowanie obejmuje 141 078,75 zł.
Celem projektu jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego poprzez wyeliminowania szkodliwego wpływu azbestu na środowisko 

naturalne, jak również negatywnych dla zdrowia skutków spowodowanych azbestem.
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Gminne Uroczystości Od Miłości do Niepodległości

KULTURA6 Biuletyn Informacyjny Gminy Laskowa

Sobota, 4 sierpnia 2018 roku, na długo zostanie w pamięci tych 
mieszkańców, turystów i gości gminy Laskowa, którzy wzięli udział 
w Gminnych Obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Ta patriotyczna uroczystość rozpoczęła się o godz. 16:00 
koncelebrowaną dziękczynną Mszą świętą za Ojczyznę w kościele INMP 
w Laskowej. 13 pocztów sztandarowych, parafialna orkiestra dęta 
z Jaworznej i Laskowej, parafialny chór z Krosnej oraz licznie zgromadzeni 
wierni z władzami gminy na czele, w głębokim modlitewnym skupieniu 
dziękowali Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Boskiej za łaskę odzyskania 
niepodległości, której wartość w pięknym i mądrym kazaniu podkreślił ks. 
prałat Andrzej Wanat, proboszcz parafii Laskowa.

Po Mszy św., w dostojnym korowodzie prowadzonym przez konną 
kawalerię, poczty sztandarowe i orkiestry, uczestnicy uroczystości przeszli 
na stadion sportowy, gdzie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Gminnych 
Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości - odśpiewanie hymnu

narodowego i przywitanie przez wójta gminy, pana Piotra Stacha, wszystkich mieszkańców, gości i turystów. Przed wejściem na stadion wolontariusze ze 
szkół naszej  Gminy rozdawali przybyłym kotyliony w barwach narodowych, a dzieciom malowali flagi na twarzach. To był cudowny widok.
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Gminne Uroczystości Od Miłości do Niepodległości

Samorząd Gminy Laskowa, pragnie złożyć słowa podziękowania 
Pni Teresie Ryś za przygotowanie widowiska patriotyczno-religijnego 
oraz wszystkim osobom występującym i zaangażowanym 
w przygotowanie Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 

Kolejny punkt uroczystości, który zawsze wzbudza zainteresowanie, to pokaz rekonstrukcji historycznej w wykonaniu konnej grupy Kasztanka.
Całość uroczystości zwieńczało widowisko patriotyczno-religijne zatytułowane "Od miłości do niepodległości". Widzowie zostali przeprowadzeni przez 

historię naszego kraju i narodu od Chrztu Polski do roku 1989 obrazami malowanymi słowem, pieśnią, piosenką, tańcem, cieniem, światłem, przejazdem 
husarzy na koniach i wystrzałem armatnim. Kiedy w scenie finałowej widowiska, w trakcie piosenki "Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos" wykonanej 
przez Sylwię Zelek i śpiewającymi refren wszystkimi występującymi, z biało-czerwonych pudeł wyleciało w powietrze 400 biało-czerwonych balonów, 
publiczność wiwatowała. Ponad trzygodzinny pokaz w wykonaniu 169 występujących na scenie artystów - amatorów i pasjonatów wzbudził w widzach 
przeżycia, których się nie spodziewali. Komentarze i recenzje uczestników są największą nagrodą dla wszystkich, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili 
się do zorganizowania i przebiegu tej wyjątkowej i niepowtarzalnej uroczystości.

Dziękujemy z całego serca wszystkim i każdemu z osobna za serce, poświęcenie, postawę i ducha gminnej wspólnoty.
Teresa Ryś



URZĄD

X Festiwal Śliwki Miodu i Sera

KULTURA8 Biuletyn Informacyjny Gminy Laskowa

Kolejny Festiwal dobiegł końca. Pragniemy Państwu gorąco 
podziękować za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że udało nam się 
spełnić Państwa oczekiwania.  

W ramach Festiwalu zorganizowany został konkurs kulinarny. 
Przygotowane potrawy oceniało Jury w składzie:  

1. Wojciech Wiśniewski – Przewodniczący komisji
2. Wiktoria Wiśniewska – Yaba - członek komisji
3. Ludwika Wrona - członek komisji
4. Jenne Jan Holtland - członek komisji
5. Kazimierz Rosiek - członek komisji
6. Maria Grzegorzek - członek komisji

Wyniki Konkursu kulinarnego przedstawiają się następująco:

Grand Prix „X Festiwalu Śliwki Miodu i Sera”:  
ź Gospodarstwo Agroturystyczne „Urygówka”
PIECONE MIYSO ZNASKIGO KOZIOŁECKA CO POS SIE NA 

TROWCE I RÓZNYK ZIOŁECKAK

I kategoria: CIASTA DESERY NAPOJE:  
ź Koło Gospodyń Wiejskich Krosna
ŚLIWKA W CZEKOLADZIE

II kategoria: DANIA GŁÓWNE:  
ź Koło Gospodyń Wiejskich Sechna
ROLADKI SCHABOWE ZE SUSKĄ SECHLOŃSKĄ W SOSIE 

BOROWIKOWYM

III kategoria: SERY:  
ź Gospodarstwo Agroturystyczne „Urygówka”
MISKA KOZIGŁO SYRA

IV kategoria: MIODY:  
ź Paweł Gajos Gospodarstwo Pasieczne
MIÓD ZE SPADZI LIŚCIASTEJ

NAGRODA SPECJALNA:  
ź Koło Gospodyń Wiejskich Kamionka Mała
STARODAWNA ZUPA WIGILIJNA

Wyżej wymienieni zwycięzcy otrzymali pamiątkowe patery oraz nagrody 
rzeczowe. Pozostali uczestnicy również zostali nagrodzeni za udział 
w konkursie. Zwycięzcom konkursu pragniemy serdecznie pogratulować 
osiągniętego wyniku oraz perfekcyjnie przygotowanych potraw. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu kulinarnego, za 
przygotowanie tak wielu znakomitych dań, poświęcenie swojego wolnego 
czasu i uświetnienie swoją obecnością X Festiwalu Śliwki Miodu i Sera.
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X Festiwal Śliwki Miodu i Sera

Szczególne podziękowanie kierujemy do wszystkich sponsorów, którzy okazali swoją życzliwość i wsparli finansowo organizowaną imprezę.
Firmy które udzieliły wsparcia finansowego:
Bogumił Pietrucha Transport Towarowo Osobowy MAXBUS, Eugeniusz Wojak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX, Maciej 

Szkarłat Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG, Tadeusz Uryga Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne URYGA, Wiesław 
Młynarczyk Ryszard Biedroń Zakład Melioracyjno-Budowlany WIR, Stanisław, Aneta i Joanna Zawada Firma MONOLIT, Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Melioracyjnego SUŁKOWSCY, Mariusz Kantor Zakład Budowlany KAN-BUD, Mariusz Uryga Firma URYGUS, BANK SPÓŁDZIELCZY Limanowa, Maciej 
Błaż Firma BOLMA, Halina i Roman Dudek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LASKOPOL, STACJA NARCIARSKA Laskowa – Kamionna, Sklep GROSZEK 
w Laskowej, Maria Król Józef Stach Firma PARTNER-ALMA, Zbigniew Marcisz USŁUGI TRANSPORTOWE, Bartłomiej Stanisławczyk BS OGRODY, 
Mirosław Jabłoński Usługi Transportowe i Handel JABŁOŃSKI, Mirosław Jabłoński Firma JABŁOŃSKI TRUCK, Rafał Jędrzejek Przedsiębiorstwo Usługowo-
Inżynieryjne BUDMOST, Józef StanisławczykFirma STAN-TRANS, Joanna Kurczab Kalemba Firma IZI GSM, Piotr Sieja Sklep MAJSTER PLUS, Piotr Pajor 
PIEKARNIA LASKOWA, Adam Kroczek Biuro Podróży KROCZEK, Sklep Budowlany INSTALOTOR, Gabinet Kosmetyczny YASUMI Limanowa, Firma 
IMPULS CONTRACTOR Sp. z o.o., Łukasz Dutka Usługi Gastronomiczne DUTKA, Henryk Jędrzejek Firma JĘDREK, Karolina i Czesław Stanisławczyk,

Firma MUNIAK, Sławomir Szpiech Centrum Stomatologiczne KORONA, 
Tomasz Stankiewicz Firma STAN SPORT, Dagmara Waligóra 
KWIACIARNIA LAWENDA Laskowa, PŁAWECKI Producent Serów 
Górskich, Marcin Gawron KWIACIARNIA NARCYZ Laskowa, Mariusz Orzeł 
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa, Marian Matras Mechanika 
Pojazdowa Blacharstwo i Lakiernictwo, Krzysztof Oleksy Ośrodek Szkolenia 
Kierowców, Adam Zelek Salon Łazienek ABRA, Wincenty Krzyżak SADY 
WINCENTA

Wyrażamy wdzięczność firmie MUNIAK za ufundowanie Widowiska 
Pirotechnicznego zwieńczającego X Festiwal Śliwki Miodu i Sera.

Słowa podziękowania pragniemy skierować do wszystkich Zespołów 
występujących na laskowskiej scenie z Zespołem LADY PANK na czele, 
oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie występów. Firmie NAKAJA 

za wykonanie widowiska pirotechnicznego. Firmie PARTY SERWIS za obsługę gastronomiczną, Firmie AGM za przygotowanie nagłośnienia oraz Firmie 
KONTAKT za czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników imprezy. Pozostając w temacie bezpieczeństwa pragniemy skierować słowa 
podziękowania do członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Laskowej, którzy pomogli nam przygotować miejsce imprezy oraz czynnie zaangażowali się 
w organizację ruchu. Dziękujemy funkcjonariuszom policji oraz ratownikom medycznym za czuwanie nad bezpieczeństwem.

Szczególne słowa podziękowania pragniemy skierować do gości, turystów oraz mieszkańców Gminy za tak liczne przybycie na jubileuszowy X Festiwal 
Śliwki Miodu i Sera.
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Dożynki Gminy Laskowa w Krosnej

KULTURA10 Biuletyn Informacyjny Gminy Laskowa

Gminne Dożynki - „Święto Plonów”, rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu dożynkowego z parkingu do Kościoła, gdzie nastąpiło uroczyste 
poświęcenie wieńców dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa, po czym rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana 
w intencji rolników Gminy Laskowa, sprawowana w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Krosnej, którą odprawił ks. Franciszek Pacholik – rodak 
pochodzący z Krosnej, w asyście księży sprawujących posługę kapłańską w parafiach Gminy Laskowa. Oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej zapewnił 
krośnieński chór wraz z Parafialną Orkiestrą Dętą z Krosnej.

Po Mszy Świętej, korowód dożynkowy prowadzony przez Parafialną Orkiestrę Dętą z Krosnej, udał się na plac dożynkowy, gdzie Starostowie Dożynek 
Danuta i Stanisław Rosiek, obdarowali Wójta Gminy Laskowa Piotra Stacha chlebem, miodem i koszem owoców - symbolami tegorocznych plonów. 

Po przemówieniach zaproszonych gości odbył się XXI Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych. 
Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak – Załuska – etnograf, Joanna Hołda - etnolog Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Zofia Szewczyk - 

pracownik MODR - PZDR w Limanowej, po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych: z Kamionki Małej, Kobyłczyny, Krosnej, Jaworznej, 
Laskowej, Strzeszyc, Sechnej, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące miejsca: 

Kategoria wieńców tradycyjnych: 
Grand Prix, przyznano:
Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny.
Dwa równorzędne I miejsca, przyznano:
Grupie Wieńcowej KGW z Krosnej,
Grupie Wieńcowej ze Strzeszyc.
Dwa równorzędne II miejsca, przyznano:
Grupie Wieńcowej KGW z Laskowej,
Grupie Wieńcowej z Sechnej.

Kategoria wieńców współczesnych – artystycznych:
Dwa równorzędne I miejsca, przyznano:
Grupie Wieńcowej ze Żmiącej,
Grupie Wieńcowej z Ujanowic.
Dwa równorzędne II miejsca, przyznano:
Grupie Wieńcowej KGW z Kamionki Małej,
Grupie Wieńcowej z Jaworznej.

Ponadto Komisja Konkursowa wytypowała na XX Dożynki 
Województwa Małopolskiego w Radziszowie w dniu 26 sierpnia 2018 roku, 
wieniec dożynkowy KGW z Krosnej.

Natomiast na Pielgrzymkę Rolników – Jasnogórskie Dożynki 
w Częstochowie, 1-2 września 2018 roku, zgodnie z obowiązującą 
kolejnością wyjazdów, pojedzie Grupa Wieńcowa z Jaworznej.

Wszystkie Grupy Wieńcowe otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne, 
które wręczyli: Wiesław Janczyk – Poseł RP, Grzegorz Biedroń – Radny 
Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała – Starosta Limanowski, 
Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski, Piotr Stach – Pełniący 
Obowiązki Wójta Gminy Laskowa, Michał Kogutowicz – Przewodniczący 
Rady Gminy Laskowa oraz Jolanta Grzegorzek – Radna Powiatu 
Limanowskiego.
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Bardzo ciepło został przyjęty występ Grupy Regionalnej z Krosnej. 
Gwiazdą wieczoru był zespół „KRYWAŃ”. Całość zakończyła wieczorna 
zabawa plenerowa z zespołem AKCENTT BAND. Impreza cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców jak i turystów.

Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom Krosnej za miłe 
przyjęcie, za duży wkład pracy w przygotowanie i przebieg dożynek. 
Szczególne słowa uznania należą się starostom dożynek - Państwu Danucie 
i Stanisławowi Rosiek, Pani Jolancie Grzegorzek Radnej Powiatu 
Limanowskiego  zarazem Pani sołtys wsi Krosna, członkiniom Koła 
Gospodyń Wiejskich na czele z Panią Przewodniczącą Stanisławą Jonik, 
a także Pani Kazimierze Marcisz i Pani Elżbiecie Karpiel. 

Dożynki Gminy Laskowa w Krosnej

Po wprowadzeniu reformy ustroju szkolnego na terenie gminy nie zlikwidowano  szkół tylko przekształcono w ośmioletnie szkoły 
podstawowe, a klasy gimnazjalne włączono do szkół podstawowych.

Od 1 września do szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do przedszkoli na terenie 
gminy uczęszcza  1.244 uczniów, w tym:

ź do przedszkoli - 217
ź  do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 87
ź  do szkół podstawowych – 802
ź  do klas gimnazjalnych w szkoła podstawowych - 138
W szkołach na terenie gminy w związku z wprowadzoną reformą oświaty nie wystąpiła konieczność zwolnienia nauczycieli, a w przekształconych 

szkołach konieczne było zatrudnienie dodatkowych nauczycieli.
Złożone do opiniowania arkusze organizacyjne szkół i zespołów oraz aneksy do arkuszy organizacji pracy szkół i zespołów uzyskały pozytywną opinię 

Kuratorium Oświaty. 
W roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie od klas I – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas III gimnazjum zostali wyposażeni w darmowe 

podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 

Nowy rok szkolny 2018/2019
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W dniu 24.09.2018 r. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ujanowicach,  pan Józef  i Rafał wzięli udział w  Gali Finałowej wojewódzkiego 
etapu XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem 
„Niepodległa bez barier – od morza do Tatr” i jest projektem PFRON-u. Uroczystość odbyła się w Kopalni Soli „Wieliczka”. Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ujanowicach odebrali wyróżnienie w kategorii „rzeźba kameralna i płaskorzeźba” z rąk Pani Premier Beaty Szydło, Pani Minister Józefy 
Szczurek-Żelazko, Pana Senatora Zbigniewa Cichoń, Pani Urszuli Ruseckiej  Posła na Sejm RP, Pana Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika oraz Pani 
Dyrektor Marty Mordarskiej.          Program uroczystości uświetnił występ niezwykłych artystów ze Szkoły Muzycznej I stopnia przy SOSW dla Dzieci Niewidomych
 i Słabowidzących w Krakowie oraz Kwartet smyczkowy ,,Forum Kwartet”.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Niepodległa bez granic - od morza do Tatr



Programu Rozwoju Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, iż w roku 2018 w ramach 
Programu Rozwoju Pomocy Społecznej realizuje takie działania jak: 

ź spotkania ze specjalistą z zakresu poprawy stanu zdrowia skierowane do osób starszych;
ź specjalistyczne wsparcie dla opiekunów/rodzin osób z niepełnosprawnością;
ź specjalistyczne wsparcie dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy;
ź specjalistyczne wsparcie dla rodziców poprzez zorganizowanie „Szkoły Rodzica”.
W sprawie powyższych działań tut. Ośrodek będzie informował poprzez ulotki, plakaty oraz 

informacje na stronie internetowej Gminy Laskowa.  
Ponadto informacje można uzyskać pod numerem telefonu (w dni robocze)  18 3333 025 lub 

bezpośrednio w GOPS Laskowa.

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE

Punkt  Konsultacyjny Informacji, Wsparcia i Pomocy w Urzędzie Gminy Laskowa:
Dyżury specjalistów:
1. Beata Leśniak - psycholog - pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00
2. Jerzy Szczepaniec - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy – drugi i czwarty piątek 

miesiąca (lub w razie konieczności po wcześniejszym uzgodnieniu) w godz. 11:00 – 14:00
3. Ksiądz dr Jerzy Smoleń - dr  teologii, psycholog – drugi i czwarty wtorek/czwartek 

miesiąca w godz. 16:00 – 20:00
4. Marcin Drużkowski  - dzielnicowy - pierwsza i ostatnia środa miesiąca w godz. 9:00 – 10:00  

lub tel. 660  408  639 - dostępny w godzinach pracy
5. Dorota Stanisławczyk - specjalista pracy socjalnej, pracownik socjalny, specjalista ds. 

przeciwdziałania przemocy
- wtorek  w godz. 8:00 - 9:00  oraz w godzinach pracy GOPS w Laskowa
Terminy konsultacji należy ustalać pod numerem telefonu (w dni robocze) 18 3333 025 lub 

bezpośrednio w GOPS Laskowa.
Konsultacje są bezpłatne – współfinansowane ze środków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Laskowej.
Grupa AA „Michał” spotyka się w każdą niedzielę o godz. 14:30 w budynku GOKiS 

W związku z obchodami 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na 
prośbę Pani Zofii Bukowiec Radnej Rady Gminy Laskowa do publikowanego numeru 
Biuletynu Informacyjnego Gminy Laskowa, załączone zostaje kazanie wygłoszone 
przez Księdza Tadeusz Skura, podczas Mszy Świętej odprawionej w dniu 11.11.2017 
roku w Kamionce Małej na Jastrząbce.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” serdecznie informuje, 
iż podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizacje Operacji 
Własnej pt. „Konkursy kulinarne podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców”. 
W ramach projektu będzie promowane dziedzictwo kulinarne obszaru LSR. Tradycje kulinarne 
stanowią istotny element tożsamości kulturowej każdego regionu. Niektóre potrawy nierozerwalnie 
związane są z rejonem ich wytwarzania, a ich receptury przekazywane są z pokolenia na pokolenie. 
Realizowany projekt jest odpowiedzią na potrzebę mieszkańców wynikającą z zapotrzebowania na 
zacieśnienie więzi międzyludzkich i tożsamości regionalnej. W/w konkursy będą miały miejsce m.in. 
w Świetlicy Wiejskiej na Lipowym, Świetlicy w Siekierczynie, Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Tymbarku, Skansenie na Jędrzejkówce w Laskowej, Świetlicy na Pasierbcu, Świetlicy w Zbludzy, 
Świetlicy w Przenoszy oraz Zabudowaniach Podworskie w Łukowicy. 

Więcej informacji o realizowanych i planowanych projektach będzie można uzyskać z biurze 
Stowarzyszenia LGD oraz na bieżąco na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu i na profilu 
facebook LGD Przyjazna Ziemia Limanowska.

Przyjazna Ziemia Limanowska - Konkursy kulinarne.


