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Z Panem Józefem do Medziugorie

 Pan Józef Świder mieszkaniec Laskowej, pasjonata wypraw motocyklowych wybrał 
się w kolejną podróż swojego życia i w ciągu 7 dni przemierzył 2,5 tysiąca km.
	 „W	 maju	 br.	 wybrałem	 się	 na	 pielgrzymkę	 do	 Medziugorie	 połączoną	 z	 turystyką	
krajoznawczą.	 Pielgrzymka	 trwała	 od	 17.05.2019	 r.	 do	 23.05.2019	 r.	 to	 jest	 7	 dni	 i	 6	 nocy.	
Podróż	 obejmowała	 takie	 państwa	 jak:	 Słowacja,	Węgry,	Chorwacja,	 Bośnia	 i	 Hercegowina.	
Po	drodze	przejeżdżałem	przez	większe	miasta	m.in.:	Bańska	Bystrzyca,	Budapeszt,	Jezioro	
Balaton,	Banja	Luka,	Mostar,	Medziugorie,	Dubrownik,	Sarajewo,	Tuzla.
	 Podczas	 wyprawy	 nie	 spodziewałem	 się	 tak	 przyjaźnie	 nastawionych	 mieszkańców	
szczególnie	w	Chorwacji	oraz	Bośni	i	Hercegowinie.	Przytoczę	chociażby	jeden	z	wielu	przykładów	
jakie	tam	doświadczyłem.	Ze	względu	na	ciężkie	warunki	jazdy	w	korkach,	przekraczanie	granic	
i	 punktów	 kontrolnych	 a	 tym	 samym	 liczne	 gaszenia	 i	 startowania	 motocykla	 spowodowały	
osłabienie	akumulatora.	Na	kolejnym	Bośniackim	punkcie	kontrolnym	przy	szczegółowej	kontroli,	
ponowne	uruchomienie	silnika	stało	się	niemożliwe,	akumulator	odmówił	startu.	Po	zepchnięciu	
go	z	pasa	 ruchu	miałem	poważny	problem,	który	musiałem	szybko	 rozwiązać.	Na	szczęście	
wyposażenie	 motocykla	 było	 maksymalne,	 jednym	 z	 jego	 najważniejszych	 elementów	 była	
ładowarka.	Nie	tracąc	czasu	zdemontowałem	akumulator	i	poprosiłem	celników	o	pomoc,	reakcja	
była	 natychmiastowa,	 udostępnili	 mi	 pomieszczenie	 z	 kontaktem,	 gdzie	 mogłem	 naładować	
akumulator.	Z	celnikami	spędziłem	1,5	godziny	prowadząc	wspólnie	dialog	„łamanymi”	językami,	
ale	co	najważniejsze	obustronnie	rozumiejąc	się.	Było	to	dla	mnie	wspaniałym	doświadczeniem	
i	przykładem,	jak	ważna	jest	pomoc	drugiemu	człowiekowi	w	potrzebie.	Zaznaczę	jeszcze,	że	
owe	 przekroczenie	 granicy,	 nie	 znajdowało	 się	 w	 pobliżu	 większej	
miejscowości,	a	na	całkowitym	odludziu.
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Inwestycje drogowe w trakcie realizacji:

Inwestycje w trakcie realizacji:

Gospodarka odpadami

 Remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,  
w tym:

Zadanie	częściowe	nr	1 Remont drogi gminnej „Wilczkówka Góry-Korab” – Sięgacz w km 1+490 nr 2530010  
w miejscowości Laskowa w km 0+000-0+230 
Cena	wybranej	oferty:	95 332,42 zł brutto.

Zadanie	częściowe	nr	2 Remont drogi gminnej „Dzioł-Bednarzówka” nr 2530088 w miejscowości Kamionka 
Mała w km 0+000-0+700
Cena	wybranej	oferty:	366 408,75 zł brutto.

Zadanie	 częściowe	 nr	 3 Remont drogi gminnej „Nadole” nr 2530024 w miejscowości Laskowa w km  
1+000-1+600 oraz sięgacza w km 1+220 na odcinku od 0+000-0+140
Cena	wybranej	oferty:	251 644,46 zł brutto.

Zadanie	 częściowe	 nr	 4	Remont drogi gminnej „Kubankówka” nr 2530057 w miejscowości Żmiąca w km  
1+230-1+430, 1+980-2+280
Cena	wybranej	oferty:	169 060,35 zł brutto.

W dniu 29 kwietnia została podpisana umowa z Firmą „Krusz-Bud” Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane; 
z/s Wola Batorska 2147/21; 32-007 Zabierzów Bocheński na ww. zadania. Umowny termin zakończenia robót – 
02.07.2019 r. Na realizacje powyższych zadań Gmina pozyskała dotację z MSWiA w wysokości: 698.112,00 zł 

 Obecnie trwa postepowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi rolniczej „Wyrąb Jabłoniec-Pustki” 
w miejscowości Laskowa w km 0+000-0+525 oraz sięgacza w km 0+153 na odcinku 0+000-0+155”.
 Najkorzystniejszą	ofertę	złożyła	Firma	„Krusz-Bud”	Piotr	 Iwulski	Roboty	Drogowo-Budowlane.	Cena	oferty:	320.010,53	zł	brutto	
(wartość	dofinansowania	–	150.000,00	zł).

1. W miesiącu marcu podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej przy 
Sz. P. w Żmiącej. Wykonawcą	robót	jest	Firma	PROFES	z	Rabki	Zdrój. 

2. Budowa ujęcia wody pitnej w m. Ujanowice. Prace	przy	budowie	ujęć	wody	
pitnej	rozpoczęto	w	2018	roku.	Wykonawcą	robót	jest	Firma	INKO	z	Nowego	
Sącza.	

3. Budowa pomostu molo na stawach rekreacyjnych w Laskowej. Wykonawcą	
konstrukcji	stalowej	była	Firma	EKOPROMET	Pana	Wojciecha	Wojtasa	
z	Limanowej.	Wykonawcą	części	drewnianej	pomostu	jest	Firma	Pana	Tadeusza	
Zawady	z	Krosnej.

4. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sz. P. w Ujanowicach.	Trwają	
prace	przy	wymianie	pokrycia	dachowego	na	budynku	Sz.	P.	w	Ujanowicach.	Wykonawcą	robót	jest	Firma	Pana	
Zdzisława	Krzyżaka	z	Ujanowic.

5. 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	miesiącu	marcu	podpisano	umowę	na	wykonanie	ujęć	wody	w	m.	Laskowa.	
Wykonawcą	robót	jest	Firma	Pana	Zbigniewa	Tokarczyka	z	Limanowej.

6. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie zasilania, oświetlenia, 
monitoringu stawów rekreacyjnych w Laskowej. Wykonawcą	opracowania	jest	Firma	Pana	Jarosława	Kowalskiego	
z	Limanowej.

7. Trwają prace w budynku szatni przy boisku sportowym „Orlik” w m. Laskowa. Wykonawcą	robót	jest	Pan	
Przemysław	Pajor	z	Laskowej.

	 Zwracamy	się	z	prośbą	do	mieszkańców		o	właściwą	segregację	odpadów	komunalnych.	W	dniach	zbiórek	odpadów	komunalnych	
firma	 „EMPOL”	 przeprowadza	 na	 terenie	Gminy	 Laskowa	 kontrolę	 prawidłowej	 segregacji	 odpadów.	Główną	 przyczyną	 podjęcia	
powyższych	działań	jest	zgłaszana	przez	firmę	odbierającą	odpady	niewłaściwa	bądź	niepełna	segregacja	odpadów	w	gospodarstwach	
domowych	oraz	grożące	Gminie	kary	za	nieosiągnięcie	odpowiednich	poziomów	recyklingu.	Poziomy	recyklingu	i	przygotowania	do	
ponownego	użycia	papieru,	metali,	tworzyw	sztucznych,	szkła	do	osiągnięcia	w	2018	r.	-	30	%,	w	2019	r.	–	40%,	2020	–	50%.
	 Przypominamy,	że	od	2019	r.	pakiety	czarnych	worków	wydawane	są	za	potwierdzeniem	odbioru	w	Urzędzie	Gminy	Laskowa.	
Jeżeli	wystawione	worki	nie	będą	opatrzone	naklejkami	z	numerem	indywidualnym	płatnika,	śmieci	nie	będą	odbierane.	Działania	te	
mają	na	celu	wyeliminowanie	odbierania	odpadów	od	podmiotów	nieobjętych	systemem	i	nieuiszczających	opłat.
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Sołtysi Gminy Laskowa

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Laskowa

System powiadamiania SMS

	 W	dniu	02.06.2019	r.	w	Gminie	Laskowa	odbyły	się	wybory	sołtysów.	Poniżej	prezentujemy	Państwu	nazwiska	nowo	wybranych	
sołtysów:

Sołectwo	Jaworzna Pani	Bukowiec	Małgorzata Sołectwo	Strzeszyce Pani	Joniec	Maria

Sołectwo	Żmiąca Pan	Bukowiec	Piotr Sołectwo	Ujanowice Pani	Rosiek	Kinga

Sołectwo	Kamionka	Mała Pani	Bukowiec	Zofia Sołectwo	Sechna Pani	Zabrzeńska	Elżbieta

Sołectwo	Kobyłczyna Pani	Liptak	Maria Sołectwo	Laskowa Pan	Zelek	Stanisław

Sołectwo	Krosna Pan	Kęder	Piotr

 System powiadomień SMS	 umożliwia	 szybki	 kontakt	 urzędu	 z	 mieszkańcami.	 Jeżeli	 jesteś	 zainteresowany/zainteresowana	
otrzymywaniem	powiadomień	dotyczących	m.	in.:
•	 ostrzeżeń	o	anomaliach	pogodowych,	zagrożeniach,	nieplanowanych	utrudnieniach	w	ruchu	itp.,
•	 wydarzeń	z	gminy,	ciekawostek,	zaproszeń	na	lokalne	uroczystości	(kulturalne,	sportowe,	oświatowe,	itp.)
•	 terminów	sesji	i	zebrań	wiejskich
•	 upływającym	terminom	płatności	podatków	i	opłat	lokalnych	itp.
Zarejestruj	się,	formularz	rejestracji	znajdziesz	poniżej:
Rejestracja:
	 Aby	móc	otrzymywać	powiadomienia,	należy	się	zarejestrować	w	systemie.	Istnieją	dwa	sposoby	dokonania	rejestracji:
•	 Przez formularz rejestracyjny	 -	 opcja	 bezpłatna	 (po	 przejściu	 do	 formularza	w	 pierwszej	 kolejności	w	 polu	 „Numer	 telefonu”	
wpisujemy	swój	nr	w	 formacie	48xxxxxxxxx	 i	 klikamy	przycisk	 „Zapisz”,	 następnie	w	polu	 „Kod	potwierdzający”	wpisujemy	kod	
otrzymany	SMS-em	i	klikamy	przycisk	„Potwierdź”)

•	 Przez	wysłanie	SMS-a	aktywującego	na	numer	+48661004525	o	treści	G.112.TAK	(wielkość	liter	nie	ma	znaczenia)	-	koszt	wysłania	
SMS-a	zgodnie	z	taryfą	operatora

Wyrejestrowanie się z systemu:
	 Aby	anulować	subskrypcję	należy	wysłać	SMS-a	o	treści	G.112.NIE	(wielkość	liter	nie	ma	znaczenia)	na	numer	+48661004525	-	
koszt	wysłania	SMS-a	zgodnie	z	taryfą	operatora.
	 Jednocześnie	przypominamy,	że	powyższa	informacja	znajduje	się	w	zakładce	„dla mieszkańców”.
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Odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Laskowa 

Nie zwlekaj - wymień piec w ramach projektu! 

	 Gmina	Laskowa	od	2018	r.	realizuje	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	2020	r.	zostanie	wywiezionych	jeszcze	120	ton	wyrobów	zawierających	azbest.	Wnioski o odbiór i utylizacje azbestu mogą 
składać właściciele nieruchomości z terenu Gminy Laskowa w Urzędzie Gminy Laskowa pok. 25 w godzinach pracy 
Urzędu. 

	 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.
 Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą nadal zgłaszać się do Urzędu Gminy Laskowa 
pokój nr 25. Na potrzeby realizacji projektu należy wypełnić „Ankietę dla gospodarstwa domowego” 
w celu wykonania oceny energetycznej budynku. Więcej informacji pod numerem tel. 18 33-00-224.

	 W	ramach	projektu	w	2018	r.	wydatkowano	kwotę	116 397,00 zł brutto;	w	tym:	
-105 273,45 zł	dofinansowanie	z	UE
-11 123,55 zł	środki	własne
	 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.

Ogłoszenie

	 Urząd	Gminy	Laskowa	zwraca	się	z	uprzejmą	prośbą	do	mieszkańców	o	wykaszanie	rowów	przydrożnych	przy	drogach	gminnych,	
które	bezpośrednio	przylegają	do	ich	posesji.	Utrzymanie	drożności	rowów	jest	warunkiem	sprawnego	przepływu	wód	opadowych	
szczególnie	podczas	intensywnych	opadów	deszczu.
	 Jednocześnie	prosi	się	właścicieli	nieruchomości	sąsiadujących	z	drogami		o	obcinanie	zwisających		konarów	drzew,	które	utrudniają	
swobodny	przejazd	pojazdów	jak	również	ograniczają	widoczność.	Jest	to	szczególnie	istotne	z	punktu	widzenia	możliwości	dojazdu	
służb	takich	jak:	pogotowie	ratunkowe,	straż	pożarna	i	inne.	
	 Należy	nadmienić,	że	usuwanie	konarów	drzew	zwisających	nad	pasami	drogowymi,	a	rosnących	na	sąsiednich	działkach	należy	
do	obowiązków	właścicieli	tych	działek.		
	 Niezastosowanie	się	do	powyższych	zaleceń	może	skutkować	odpowiedzialnością	odszkodowawczą.	

Gminne Uroczystości Dożynkowe

	 Sołtys	oraz	Mieszkańcy	sołectwa	Laskowa	serdecznie	Państwa	zapraszają	na	tegoroczne	uroczystości	dożynkowe,	które	odbędą	
się	w	dniu	15	sierpnia	2019	 roku	w	Laskowej	na	stadionie	KUKS	Laskovia.	Podczas	uroczystości	przeprowadzony	zostanie	XXI	
Konkurs	Wieńców	Dożynkowych.	
Życzymy Państwu udanej zabawy.

Z poważaniem
Stanisław Zelek

Sołtys wsi Laskowa

KULTURA
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w Laskowej

Program Festiwalu:
Sobota:
17:30 – Rozpoczęcie XI Festiwalu Śliwki Miodu i Sera
17:40 – Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Laskowa
17:40 – "Tupot małych stóp"- występ grup tanecznych, działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej pod opieką Izabeli Stańdo
18:30 – Występ artystyczny
19:30 – Recital Sylwii Zelek
20:30 – DJ WOJTEK „Stare, Nowe, Najnowsze” Dancing pod gwiazdami

Niedziela:
14:30 – Powitanie gości i ogłoszenie konkursu kulinarnego - powołanie jury
14:45 – Charles Daigneault smaki świata na bazie śliwki, miodu i sera 
15:00 – Występ Kapeli Laskowioki
15:30 – Koncert - Celestyn „Cel Jest Tym” 
16:00 – Charles Daigneault II wejście
16:15 – Spektakl Kabaretowy Andrzeja Grabowskiego
17:15 – Charles Daigneault III wejście
17:45 – Koncert Roksany Węgiel
19:00 – Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego 
19:30 – Kwadrans z radiem RDN - konkursy dla publiczności
20:30 – Koncert Anny Wyszkoni
21:50 – Widowisko Pirotechniczne

Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. 
Jedna z najbardziej cenionych i charyzma-

tycznych wokalistek na polskiej scenie 
muzycznej. Ma na swoim koncie 
imponującą ilość przebojów, nagród 
i wyróżnień oraz ponad pół miliona 

sprzedanych płyt. Dwie solowe płyty Ani, 
"Pan i Pani" i "Życie jest w porządku" 

uzyskały status Podwójnie Platynowych! 
Najnowszy album, "Jestem tu nowa", w ciągu roku 

od premiery pokrył się "złotem". Artystka funkcjonuje na polskiej 
scenie muzycznej od 22 lat.

Zwyciężczyni  The Voice Kids oraz Eurowizji Junior 2018. 
Wygrana w programie otworzyła jej wiele możliwo-

ści. Swój talent odkryła nietypowo. Na obozie judo 
wzięła udział w konkursie karaoke i zebrała wiele 
gratulacji. To zachęciło ją do dalszej pracy nad 
możliwościami swojego głosu. Jej pierwszy 

teledysk do singla „Żyj” został obejrzany ponad 13 
milionów razy, natomiast teledysk  „Anyone I Want to 

Be” obejrzano 26 mln razy.

Talent komediowy 
znanego aktora 
sprawił, iż zaczął on 
występować na 
estradzie jako 
„Andrzej Grabowski 
Show”. W programie 
kabaretowym 
prezentuje teksty znane 
i lubiane, ale także 
nowe – w dowcipny sposób komentujące bieżące wydarzenia.

Uczestnik i gwiazda drugiego sezonu programu Master Chef Polska. 
Urodził się w kanadyjskim Saint - Jean - sur - Richelieu. W jego żyłach 
płynie krew francuska i indiańska. Gotowanie jest dla niego 
największą pasją. Charles nigdy nie korzysta z wagi kuchennej 

i miarki, gotuje z prawdziwą fantazją, tylko na wyczucie. Chętnie dzieli 
się swoimi kulinarnymi sukcesami. Na Festiwalu przeprowadzi pokaz 

gotowania potraw na bazie śliwki, miodu i sera.

Producent programów 
„Złota Godzina”, oraz „Hot 
Mix” w Radio RMF FM 
w latach 90-tych

(Właściwie Bartłomiej Jajeśnica) - muzyk/raper 
urodzony w Laskowej reprezentujący 
obecnie scenę krakowską. 
Na koncie artystycznym 
Celestyna są wydane dwa 
krążki, obecnie artysta 
pracuje nad nowym 
albumem, którego 
szczegółów jeszcze nie 
ujawnia. Wiadomo jednak, że 
znajdzie się na nim kolejna wspólna produkcja 
z DJ Pecki.

(Właściwie Mariusz Pławecki) – DJ 
z Kamionki Małej. Jego kariera, jako DJ 

znana jest już w wielu polskich 
miastach, ponieważ grywał 

koncerty z takimi gwiazdami, 
jak Kękę, Paluch, Kali itp. 

Grywa koncerty, produkuje 
podkłady muzyczne, obsługuje 

imprezy klubowe - "człowiek 
orkiestra".

Celestyn wraz z DJ’em Peckim zagrali już nie jeden 
wspólny koncert. 

XI Festiwal
Śliwki Miodu i Sera

Artyści którzy wystąpią na laskowskiej scenie:
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 XIX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej – już za nami!

	 09	czerwca	br.,	na	boisku	sportowym,	„KS	Laskovia”	w	Laskowej,	odbył	się	XIX	Powiatowy	Przegląd	Orkiestr	Dętych	w	Laskowej,	
którego	 organizatorami	 byli:	 Urząd	 Gminy,	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury,	 Sportu	 i	 Turystyki	 w	 Laskowej	 oraz	 Starostwo	 Powiatowe	
w	Limanowej.

	 W	Przeglądzie	wzięło	udział	10	Orkiestr.	Konkurs	przeprowadzony	został	w	trzech	grupach:	 I.	Orkiestry	OSP,	II.	Orkiestry	
parafialne,	III.	Orkiestry	działające	przy	Ośrodkach	Kultury,	Stowarzyszeniach	społeczno–kulturalnych.
	 XIX	Powiatowy	Przegląd	Orkiestr	Dętych	w	Laskowej,	 oceniała	 komisja	 konkursowa	w	 składzie:	Józef	 Bartusiak,	Waldemar	
Groń,	Leszek	Łopalewski.	Komisja	Konkursowa	po	wysłuchaniu	Orkiestr	Dętych	zgłoszonych	do	Przeglądu	postanowiła	przyznać	
następujące	miejsca:	

W	GRUPIE	I	-	ORKIESTR	OCHOTNICZYCH	STRAŻY	POŻARNYCH

Dwa	równorzędne	I miejsca	przyznano:	 II	miejsce	przyznano:	 III	miejsce	przyznano:

•	Orkiestrze	Dętej	OSP	z	Mszany	Dolnej, •	Orkiestrze	Dętej	przy	OSP	z	Męciny. •	Gminnej	Orkiestrze	Dętej	OSP	„Violin”	
ze	Słopnic.•	Orkiestrze	Dętej	OSP	z	Dobrej.

W	GRUPIE	II	-	ORKIESTR	DZIAŁAJĄCYCH	PRZY	PARAFIACH

I	miejsce	przyznano:	 II	miejsce	przyznano:	 III	miejsce	przyznano:

•	Parafialnej	Orkiestrze	Dętej	
z	Jaworznej.

•	Parafialnej	Orkiestrze	Dętej	
z	Laskowej.

•	Parafialnej	Orkiestrze	Dętej	z	Krosnej.

 

W	GRUPIE	III	-	ORKIESTR	DZIAŁAJĄCYCH	PRZY	OŚRODKACH	KULTURY	I	STOWARZYSZENIACH

I	miejsca	nie	przyznano. II	miejsce	przyznano:	 III	miejsce	przyznano:

•	Orkiestrze	Dętej	„Echo	Podhala”	 
z	Limanowej.

•	Orkiestrze	Dętej	„Echo	Gminy	
Łukowica”.

Na	42.	Festiwal	Orkiestr	Dętych	„ECHO	TROMBITY”	w	Nowym	Sączu,	Komisja	postanowiła	zakwalifikować:

Orkiestrę	Dętą	OSP	z	Mszany	Dolnej, Parafialną	Orkiestrę	Dętą	z	Jaworznej.

Orkiestrę	Dętą	OSP	z	Dobrej. Parafialną	Orkiestrę	Dętą	z	Laskowej.

Orkiestrę	Dętą	przy	OSP	z	Męciny. Orkiestrę	Dętą	„Echo	Podhala”	z	Limanowej.

	 Na	 XIX	 Powiatowym	 Przeglądzie	 Orkiestr	 Dętych	 w	 Laskowej,	
wystąpiła	 gościnnie	 Orkiestra	 Dęta	 OSP	 z	 Siemiechowa,	 która	
otrzymała	 pamiątkową	 statuetkę	 i	 kwalifikację	 na	 42.	 Festiwal	
Orkiestr	Dętych	„ECHO	TROMBITY”	w	Nowym	Sączu.	

	 Wszystkie	 Orkiestry	 z	 terenu	 Powiatu	 Limanowskiego	 biorące	 udział	
w	 Przeglądzie	 otrzymały	 pamiątkowe	 statuetki,	 dyplomy	 i	 nagrody	
pieniężne,	 ufundowane	 przez	 Urząd	 Gminy,	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury,	
Sportu	i	Turystyki	w	Laskowej	i	Starostwo	Powiatowe	w	Limanowej.	
	 Imprezę	 uświetnił	 koncert	 zespołu	 „KORDIAN”.	 Całość	 zakończyła	
zabawa	taneczna	z	zespołem	„Grześki”.	Wszystkim	Orkiestrom	gratulujemy	
i	życzymy	dalszych	sukcesów.
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Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej

Festyn Rodzinny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej

	 Osiągnięcia	 uczniów	 Zespołu	 Szkolno-Przedszkolnego	 w	 konkursach	 przedmiotowych	 i	 tematycznych	 organizowanych	 przez	
Kuratorium	Oświaty	w	Krakowie:
-	Jan	Klemens	Wajda	–	laureat	Małopolskiego	Konkursu	Języka	Angielskiego
-	Barbara	Pławecka	–	laureat	Biblijnego	Konkursu	Tematycznego	„Z	Dobrą	Nowiną	przez	życie”
-	Patrycja	Wróbel	–	finalista	Biblijnego	Konkursu	Tematycznego	„Z	Dobrą	Nowiną	przez	życie”
-	Eryk	Wójtowicz	–	finalista	Biblijnego	Konkursu	Tematycznego	„Z	Dobrą	Nowiną	przez	życie”

EDUKACJA

	 Organizowanie	 Festynu	 Rodzinnego	 co	
dwa	 lata	 wpisało	 się	 na	 stałe	 w	 tradycję	
Zespołu	Szkolno-Przedszkolnego	w	 Laskowej.	
W	 trakcie	 imprezy	 jest	 zawsze	 mnóstwo	
atrakcji.	 Występy	 odbywają	 się	 równolegle	
na	 placu	 szkolnym	 i	 na	 scenie	 w	 dużej	 sali	
gimnastycznej.	 Wszyscy	 mogą	 wziąć	 udział	
w	 wielu	 imprezach	 towarzyszących.	 Zebrane	
fundusze	przeznaczane	są	na	 remonty,	 zakup	
sprzętu	i	pomocy	dydaktycznych.
	 Każdy	 z	 czterech	 festynów	 okazał	 się	
sukcesem	 organizacyjnym	 przede	 wszystkim	
dzięki	zaangażowaniu	rodziców,	nauczycieli,	pracowników	i	uczniów	w	przygotowanie	tej	imprezy.	Słowa	serdecznego	podziękowania	
kierujemy	do	sponsorów	za	okazane	wsparcie	 finansowe	 lub	 rzeczowe.	Dziękujemy	gościom,	 że	 zechcieli	 zaszczycić	nas	 swoją	
obecnością.	Dziękujemy	każdemu,	 kto	w	 jakikolwiek	 sposób	przyczynił	 się	do	 tego,	 że	 ta	uroczystość	 stała	 się	niepowtarzalnym	
Świętem	Rodziny.

Monika Miś
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Laskowej

	 Trasa	mojej	podróży	biegła	wzdłuż	węgierskiego	jeziora	Balaton,	nad	przepięknym	
wybrzeżem	Adriatyku	w	Chorwacji,	a	następnie	przez	historyczny	Dubrownik.	Widoki	
piękne,	cudowne	a	zarazem	budzące	respekt	potęgi	przyrody.	Na	szczególną	uwagę	
zasługuje	trasa	Banja	Luka	–	Mostar	na	odcinku	około	220	kilometrów.	Poszczególne	
odcinki	 tej	 trasy,	 biegną	 bardzo	 wysoko	 ponad	 przepaściami,	 po	 czym	 opadają	
w	 dół	 i	 biegną	 w	 głębokich,	 wąskich	 wąwozach	 wzdłuż	 koryta	 rzeki,	 gdzie	 pas	
drogowy	niejednokrotnie	przebiega	tunelem.	Przemierzając	kolejne	kilometry	wśród	
malowniczych	wzniesień	i	wąwozów	wydawało	się,	że	człowiek	jest	sam	na	świecie.	
W	chwilach	osamotnienia	czułem,	że	ktoś	czuwa	i	sprawuje	nade	mną	opiekę,	bo	jadę	
przecież	do	Medziugorie	ze	spełnieniem	obietnicy.
	 Zdjęcia	 które	 udało	 mi	 się	 wykonać	 podczas	 mojej	 pielgrzymki,	 przedstawiają	
tylko	namiastkę	tego	co	można	zobaczyć.	Zapraszam	Państwa	do	obejrzenia	mojej	
galerii	na	www.laskowa.pl	i	gorąco	zachęcam	do	podjęcia	takiej	podróży,	ponieważ	
gwarantuje	ona	niezapomniane	wrażenia,	daje	poczucie	spełnienia,	pozwala	spojrzeć	
na	świat	i	życie	ludzkie	z	innej	perspektywy.	Życzę	Państwu	odwagi	w	realizacji	swoich	
marzeń.”

Józef Świder

	 Panu	Józefowi	gratulujemy	przede	wszystkim	odwagi	 i	wytrwałości	w	 realizacji	
swoich	 marzeń.	 Jesteśmy	 pełni	 podziwu	 dla	 Pana	 postawy,	 życzymy	 Panu	 dużo	
zdrowia,	 bezpiecznych	 zakrętów	 i	 wielu	 tak	 udanych	 podróży.	 Czekamy	 na	 Pana	
relacje	z	kolejnych	wypraw.

Piotr Stach
Wójt Gminy Laskowa

Z Panem Józefem do Medziugorie - ciąg dalszy
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Świadczenie  wychowawcze – 500 + od 01 lipca 2019 r. 
na każde dziecko do 18r. życia niezależnie od dochodu 

	 Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Laskowej	informuje,	iż	od 01 lipca 2019 r. można 
składać w formie elektronicznej	wnioski	na	świadczenie	wychowawcze	na	każde	dziecko	do	
18	r.	życia	niezależnie	od	dochodu.	
	 Wnioski	 w	 formie	 papierowej	 przyjmowane	 będą	 od	 01	 sierpnia	 2019	 r.	 w	 tut.	 Ośrodku	
w	 dniach:	 poniedziałek,	 wtorek,	 środa,	 piątek	 w	 godzinach	 od	 7:30	 do	 15:30.	 Natomiast	
czwartek jest dniem wewnętrznym	–	bez	przyjmowania	stron.	
	 Przepisy	dotyczące	świadczeń	rodzinnych,	funduszu	alimentacyjnego	i	świadczenia	„Dobry	
Start”	nie	uległy	zmianie	i	tak	jak	w	ubiegłym	roku	wnioski	można	składać	w	tut.	Ośrodku	od	01	
sierpnia	2019	r.	(drogą	elektroniczną	od	01-07-2019	r.)
 Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Laskowej lub pod nr telefonu 183333025.

Zapraszamy na specjalistyczne wsparcie do:

Punktu Konsultacyjnego Informacji, Wsparcia i Pomocy
Dyżury	specjalistów:
1. Beata Leśniak	-	psycholog	–	pierwszy poniedziałek	miesiąca	w	godz.	15:00	–	16:00
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.	15:00	–	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	 -	pracownik	socjalny,	specjalista	ds.	przeciwdziałania	przemocy	-	

wtorek w godz. 8:00	-	9:00		oraz	w	godzinach	pracy	GOPS	w	Laskowa

Punkt	Konsultacyjny	znajduje	się	na	parterze	budynku	Urzędu	Gminy	Laskowa	pokój	nr	5.
Terminy	 konsultacji	 należy	 ustalać	 pod	 numerem	 telefonu	 18	 3333	 025	 lub	 bezpośrednio	
w	GOPS	Laskowa.
Konsultacje są bezpłatne 

Programu Rozwoju Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje,	 iż	 obecnie	 w	 ramach	
Programu	Rozwoju	Pomocy	Społecznej	realizuje	takie	działania	jak:	
•	utworzenie	grupy	wsparcia	do	osób	starszych;
•	specjalistyczne	wsparcie	dla	opiekunów/rodzin	osób	z	niepełnosprawnością/osób	 
długotrwale	chorych;

•	specjalistyczne	wsparcie	dla	osób	dotkniętych	problemem	przemocy	i	choroby	alkoholowej;
•	zorganizowanie	„Szkoły	Rodzica”	dla	rodziców	i	opiekunów,
•	przeprowadzenie	warsztatów	Treningu	Umiejętności	Społecznych	dla	uczniów/młodzieży.
Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	pod	numerem	telefonu	18	3333	025	lub	bezpośrednio	
w	GOPS	Laskowa.

Grupy AA „Michał”
Spotkania	odbywają	się	w	każdą	niedzielę o godz. 14:30 w budynku GOKSiT w Laskowej 
(przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej).


