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Urząd Gminy
w Laskowej

34-602 Laskowa 643
www.laskowa.pl

gmina@laskowa.pl

Godziny
pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek:
7.30 - 15.30

Wójt Gminy
tel. 18 33 00 214

Sekretariat
tel. 18 33 00 210

Sekretarz Gminy
tel. 18 33 00 216

Skarbnik - księgowość
tel. 18 33 00 223

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 18 33 00 215

Gminny Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli

tel. 18 3333 231, 18 33 33 232

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

tel. 18 333 30 25
lub 18 333 30 76 wew. 34

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Turystyki:

34-602 Laskowa
tel. 18 333 30 05

V Festiwal Śliwki Miodu i Sera
Serdecznie Państwa zapraszamy na V Festiwal Śliwki Miodu i Sera, który odbędzie się  
4 sierpnia 2013 r. w Laskowej (stadion KUKS „Laskovia”). Honorowy Patronat nad  
Festiwalem objął Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego. 
Program imprezy przedstawia się następująco:

14:30 Występ Zespołu „Mali Laskowianie” 
15:00 Powitanie gości, ogłoszenie konkursu kulinarnego i przedstawienie Jury
15:10 Kapela Regionalna „Laskowioki” 
15:40 Zespół „Cover-Band” z Rzeszowa
16:40 Teatr A – spektakl „Tobiasz”
18:00 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego
18:30 Zespół „Honky Tonk Brothers” (muzyka country)
19:30 Scena Kalejdoskop – Widowisko Plenerowe „Serce Don Juana”
20:30 Zespół „BEDNAREK” (Kamil Bednarek)
22:10 Pokaz Pirotechniczny
22:20 Dyskoteka Grupa SOUNDLIGHT

Dodatkowe atrakcje:
wioska indiańska, malowanie twarzy, prezentacja artystów ludowych, pokaz pobierania 
miodu, dmuchane zamki, trampoliny oraz inne atrakcje.

Życzymy Państwu udanej zabawy



2 BIULETYN GMINY LASKOWA

OWOCE W SZKOLE
Od kilku lat uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w La-
skowej uczestniczą w programie „Owoce w szkole”. Celem 
programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywienio-
wych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców  
i warzyw w ich codziennej diecie.
      W roku szkolnym 2012/2013 w programie uczestniczyło 131 
uczniów naszej szkoły, którzy nieodpłatnie otrzymywali owoce, 
warzywa lub soki. Nauczyciele klas I-III przygotowali zajęcia na 
temat zdrowego odżywiania się, znaczenia warzyw i owoców w 
codziennej diecie, a także utrwalenia zdrowych nawyków żywie-
niowych.
     Ponadto w ramach programu zorganizowano wystawę prac 
plastycznych pt. „Owoce i warzywa”. Uczniowie samodzielnie 
przygotowywali zdrowe i kolorowe przekąski, brali udział w za-
bawach edukacyjnych oraz zajęciach, których tematem przewod-
nim był zdrowy styl życia. 

Koordynator Programu „Owoce  w szkole”

Grażyna Gutowicz

„Talent jest jak kawałek szlachetnego,  
ale surowego metalu: 

dopiero pilna praca go obrobi  
i wartość mu wielką nada.”

Stanisław Staszic

VI Międzyszkolne  
Spotkanie Młodych 
Fizyków i Chemików
Dnia 5.06.2013r. w Publicznym Gim-
nazjum im. Janusza Korczaka w La-
skowej odbyło się Spotkanie Młodych 
Fizyków i Chemików pod hasłem 
„Dziwy fizyki i chemii”.
W spotkaniu wzięli udział gimnazjaliści  
z Ujanowic, Wilkowiska, Sadek - Ko-
strzy, Limanowej i Laskowej oraz na-
uczyciele fizyki i chemii. 
Spotkanie rozpoczęło się od przemó-
wienia Pani Dyrektor Moniki Sułkow-
skiej. Następnie uczniowie rozlosowali 
kolejność pokazywania doświadczeń. 
Wszyscy uczestnicy oraz goście otrzy-
mali również kartki z nazwami wszyst-
kich doświadczeń, gdyż w tym roku 
również miały miejsce wybory najcie-
kawszego zdaniem publiczności poka-
zu. Podczas spotkania zaprezentowano 
w sumie osiemnaście doświadczeń do-
tyczących różnych zagadnień z fizyki  
i chemii. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li okolicznościowe dyplomy i nagrody 
za ich niewątpliwie ciężką pracę i po-

nadprzeciętne zdolności. Zdaniem pu-
bliczności najciekawsze doświadcze-
nie zaprezentowali uczniowie naszego 
gimnazjum Anna Orzeł, Justyna Stach, 
Konrad Olchawa (doświadczenie pt. 
„Atramenty sympatyczne czyli sekret-
ne pismo”) przygotowane pod kierun-
kiem Anety Niezabitowskiej - Bielec-
kiej (nauczyciela chemii).
Prezentowane doświadczenia i ekspe-
rymenty dotyczyły głównie procesów 
chemicznych i zjawisk fizycznych spo-
tykanych na co dzień.
Zakres ich odbiegał nieco od programu 
szkolnego, ale miał na celu zaintereso-
wanie uczniów niektórymi fascynu-
jącymi i budzącymi zdumienie zjawi-

skami i zmobilizowanie ich do lepszej 
nauki fizyki oraz chemii.
Cały pokaz prowadziła mgr inż. Aneta 
Niezabitowska – Bielecka – nauczyciel 
chemii, oraz mgr Regina Białk – na-
uczyciel fizyki.
Pani Dyrektor mgr Monika Sułkowska 
wraz z organizatorem imprezy złożyła 
podziękowanie  fundatorom nagród.
Są to:
Wójt Gminy Laskowa
Biuro Poselskie RP Wiesława Janczyka
EMITER Limanowa 
Bank Spółdzielczy w Limanowej
Apteka Vita w Laskowej

Zespół Szkół w Laskowej
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Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Karniowicach zaprasza  do udziału w  
   

 kursie operatora koparko  - ładowarki  
(wszystkie typy)  

  
 

 
Do udziału w projekcie zapraszamy: 

 
rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie 

 
zamieszkujących gminy  wiejskie, miejsko-wiejskie lub miasta do 25 tys. 
mieszkańców 

 
zdecydowanych podjąć zatrudnienie lub rozpocząć  pozarolniczą          
działalność gospodarczą   

 

BEZPŁATNE  
KURSY ZAWODOWE 
 

 
ZAPISY I INFORMACJE: 

 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Limanowej,  ul. M. B. Bolesnej 18a,   34-600 Limanowa,  
tel/fax (018) 3300227, 692332092 email: limanowa@modr.pl  

 
www.kursydlarolnikow.pl  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Firma „NEWAG” S. A.  
z siedzibą w Nowym Sączu 
poszukuje pracowników:
Pracownicy produkcyjni - 250 osób  
w zawodzie:
-ślusarze
-elektromechanicy
Pracownicy administracyjni – 30 osób 
w zawodach:  
-konstruktorzy
-inżynier procesu
-młodszy specjalista ds. reklamacji
-młodszy specjalista ds. jakości
-specjaliści ds. projektów
-technolodzy
-kierownicy linii produkcyjnej  
Dane adresowe firmy:
Newag S.A.
ul. Wyspiańskiego 3
33-300 Nowy Sącz
Tel. +48 18 449 61 53 
Kom. +48 784 386 709
e-mail: aziolko@newag.pl

Konary 
Urząd Gminy w Laskowej zwraca się 
z prośbą do właścicieli nieruchomości 
sąsiadujących z drogami o obcinanie 
zwisających konarów drzew, które utrud-
niają swobodny przejazd pojazdów jak 
również ograniczają widoczność. Jest to 
szczególnie istotne z punktu widzenia 
możliwości dojazdu służb takich jak: po-
gotowie ratunkowe, straż pożarna i inne. 
W przypadku zlekceważenia powyższej 
prośby odpowiedzialność za powstałe 
ewentualne szkody ponosił będzie rów-
nież właściciel nieruchomości.

Zwrot podatku akcyzowego 
Urząd Gminy Laskowa informuje rolni-
ków z terenu Gminy Laskowa, że w ter-
minie od 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31 
sierpnia 2013 r. w pokoju nr 16 przyj-
mowane będą wnioski w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. 
Do wniosku producent rolny powinien 
dołączyć faktury VAT za zakup oleju na-
pędowego – dokonany w okresie od dnia 
1 luty 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r.

Nowa Pani Sołtys 
wsi Kobyłczyna
W dniu 19 maja br. w Kobyłczynie prze-
prowadzono wybory na sołtysa wsi Ko-
byłczyna. Sołtysem wybrana została Pani 
Maria Liptak. 
Kontakt z panią Sołtys:
534 040 155, 18 33 34 315

Odbudowa-przebudowa infrastruktury drogowej 
na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych w ramach otrzymanej 
promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
odbudowane będą następujące drogi gminne:
1. „Laskowa - Rozdziele” nr 2530007 w miejscowości Kamionka Mała w km 
0+400 – 1+200 wraz z przepustem w km 0+900.
2. „Sławętówka Cuba - Rozdziele (Krzyż)” nr 2530028 w miejscowości La-
skowa w km 0+000 – 0+850
3. „Oborzyska” nr 2530082 w miejscowości Kamionka Mała w km 0+100-
0+550 
Wykonawcą zadania jest firma KRUSZ BUD Piotr Iwulski Roboty Drogo-
wo-Budowlane,  Zabierzów Bocheński, z/s Wola Batorska-Żwirownia.
Planowany termin wykonania: 31 lipca 2013 r.
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DZIEŃ DLA ZIEMI
13 maja 2013roku w Zespole Szkół 

w Ujanowicach rozpoczęliśmy obcho-
dy „Dnia dla Ziemi”. Celem tej akcji 

jest promowanie postaw ekologicznych 
i zwrócenie uwagi na problemy zanie-
czyszczania Ziemi.

Pierwszą częścią tych uroczysto-
ści był apel pt. „ Elektroodpady - pro-
ste zasady”. Następnie dzieci z kl. V  

w inscenizacji przedstawiły jak bar-
dzo cierpi Ziemia z powodu naszego 
beztroskiego zachowania. Kolejnym 
punktem tych obchodów była projekcja 
filmu „SOS Ziemi” . 

16 maja 2013 roku odbył się „pochód 
ekologiczny” pod hasłem „ W obronie 
Ziemi”. Barwny korowód z transparen-
tami o treściach dotyczących ochrony 
przyrody przeszedł ulicami Ujanowic 
przypominając o konieczności ochro-
ny najbliższego otoczenia. 

Przyroda jest nieodłączną częścią 
naszego życia, dlatego też od naj-
młodszych lat uczymy dzieci, jak dbać  
o środowisko. Młoda osoba wychowa-
na w potrzebie kontaktu z przyrodą, 
wdrożona do proekologicznego my-
ślenia będzie wyrastała na człowieka 
świadomego i odpowiedzialnego za 
stan środowiska. 

Marta Augustyn

Wysokie miejsca dla uczniów z Zespołu Szkół 
w Ujanowicach w I Międzypowiatowy Konkurs 
Pieśni Patriotycznej w Jabłonce

Dnia 25 kwietnia br.  w Zespole Szkół w Jabłonce odbyły się przesłuchania w I Kon-
kursie Pieśni Patriotycznej z okazji  150 rocznicy Powstania Styczniowego pod ha-
słem „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. Do udziału w konkursie zgłosiło się  
32 wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu powiatu: nowotarskiego, limanowskiego i tatrzańskiego. Jury złożone  
z profesjonalnych muzyków oceniło 17 solistów, 14 zespołów oraz 1 chór szkolny.
Uczniowie ze szkoły w Ujanowicach zajęli wysokie miejsca:
w kategorii solista - I miejsce zajęła Małgorzata Surdziel z kl. IV
w kategorii zespół – II miejsce ex aequo zajęły 2 zespoły wokalno-instrumental-
ne z gimnazjum: Monika Czyżycka, Aleksandra Kołodziej, Marcin Surdziel, Grzegorz 
Stach, Paweł Dudek, Filip Krzyżak, Paweł Pasionek, Krystian Rosiek - opiekun  mgr 
Katarzyna Stach.

Zespół Szkół w Ujanowicach

BEZPIECZNA SZKOŁA   
– BEZPIECZNY UCZEŃ
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka  
w Laskowej w bieżącym roku 
szkolnym uczestniczył w II Ogól-
nopolskim Konkursie pod nazwą 
„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny 
Uczeń”. 
W  okresie od 10 października 
2012 r. do 31 marca 2013 r.  reali-
zowaliśmy  zadania przewidziane 
regulaminem konkursu, które mia-
ły na celu spopularyzowanie wśród 
uczniów podstawowych zasad 
funkcjonowania państwa prawnego 
i społeczeństwa obywatelskiego. 
W realizację zadań konkursowych 
zaangażowana była cała społecz-
ność szkolna. Niektóre spotkania 
odbywały się z udziałem przedsta-
wicieli: Policji, Prokuratury, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Wzięliśmy udział w pokazie ra-
townictwa medycznego, konkursie 
plastyczno – literackim, debatach 
i pogadankach przygotowanych 
i prowadzonych przez naszych 
Nauczycieli oraz Panią Pedagog. 
Udział w konkursie zakończył się 
dużym sukcesem, bowiem udało 
nam się zdobyć tytuł BEZPIECZ-
NEJ SZKOŁY oraz członkostwo 
Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecz-
ne Szkoły. 

Zespół Szkół Laskowa
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Będą place zabaw 
w centrum miejscowości 
Laskowa i Ujanowice

W dniu 20 czerwca 2013 r. Pani Wójt 
Gminy Laskowa podpisała umowy na 
dofinansowanie zadań pn: „Utworzenie 
placu zabaw w centrum miejscowości 
Laskowa” oraz „Utworzenie placu za-
baw w centrum miejscowości Ujanowi-
ce” w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

Realizacja zadań polegać będzie na 
utworzeniu placów zabaw poprzez wyko-
nanie i montaż obiektów małej architek-
tury służących zabawie i rekreacji dzieci. 
Zamontowane zostaną karuzele, huśtaw-
ki, zestawy zabawowe. Place zabaw będą 
ogólnodostępne dla wszystkich zaintere-
sowanych. Planuje się wykonanie placów 
do dnia 15 lipca 2013 r.

Park rekreacji 
w Laskowej

Gmina Laskowa realizuje zadanie 
pn: „Utworzenie parku rekreacji wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą w miej-
scowości Laskowa” w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Park rekreacji utworzony  będzie na 
terenie byłego ośrodka wypoczynkowego 
„Almatur”. W ramach inwestycji wykona-
ne będą obiekty małej architektury służą-
ce rekreacji: huśtawki, SKATE RAMPA, 
urządzenia gimnastyczne( biegacz, orbi-
tek, koła tai chi), zestawy urządzeń gim-
nastycznych, ławki parkowe. Urządzenia 
rekreacyjne parku będą ogólnodostępne.

INFORMACJA 
O POSTĘPOWANIACH 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
1. „Utworzenie parku rekreacji wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą w miejscowości Laskowa”. Postępowanie  
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 marca 2013 
r. Wpłynęło 5 ofert. Wykluczono 2 Wykonawców i odrzu-
cono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PAL-
METT-MARKOWE OGRODY S.C., MAREK STEFAŃSKI, 
BARTŁOMIEJ GASPARSKI, UL. WYBIEG 4, 00-788 WAR-
SZAWA, za cenę 416 661,39 zł brutto.

2. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych w gminie Laskowa”. Postępowanie w trybie prze-
targu nieograniczonego z dnia 27 marca 2013 r. Wpłynęło 
5 ofert. Wykluczono 1 Wykonawcę i odrzucono 2 oferty. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NOVA Sp. z o. o. Ul. 
Śniadeckich 14 ,33-300 Nowy Sącz za cenę 175 608,00 zł 
brutto (cena ofertowa 6-miesięczna).
3. „Odbudowa - przebudowa infrastruktury drogowej 
na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skut-
ków klęsk żywiołowych”. Postępowanie w trybie przetar-
gu nieograniczonego z dnia 03.04.2013. Wpłynęło 8 ofert. 
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył 
żadnego Wykonawcy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła fir-
ma KRUSZ BUD PIOTR IWULSKI ROBOTY DROGOWO-
-BUDOWLANE, 32-007 ZABIERZÓW BOCHEŃSKI Z/S 
WOLA BATORSKA-ŻWIROWNIA za cenę 902 281,00 zł 
brutto.

„Jestem mistrzem ortografii” 
– pod takim hasłem 9 maja 2013 roku w Zespole Szkół  w Ujanowi-
cach odbył się  X Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 
I – III. Do konkursu przystąpiło czternastu uczniów z siedmiu szkół  
w Gminie Laskowa. Wszyscy uczniowie wykazali się  bogatą wie-
dzą z ortografii i otrzymali nagrody, które uroczyście wręczyła pani 
dyrektor mgr Elżbieta Sabik.  
Sponsorami konkursu byli:
Pan Rafał Puch – VENA wyroby artystyczne z drewna – Laskowa.
Pan  Mieczysław Bodziony Euro – Bus. 
Pani Maria Połomska  Sklep Odzieżowo - Obuwniczy Tęgoborze.
Dom Handlowy „Bonus” Łososina Dolna.
Delikatesy Centrum – Łososina Dolna.

Agnieszka Garbacz
Zespół Szkół Ujanowice
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„Naród, który traci pamięć, 
traci sumienie”

  /Z. Herbert/

IX Młodzieżowy Rajd Tury-
styczny Szlakami Tajnego 
Nauczania im. Z. Oleksy
W dniach 27-28.05.2013 roku 6 drużyn 
gimnazjalnej młodzieży i 2 drużyny absol-
wentów z gminy Laskowa wędrowało po 
stokach Beskidu Wyspowego, by poznać 
miejsca tajnego nauczania na terenie by-
łej parafii Ujanowice oraz oddać hołd tym, 
którzy krzewili oświatę w czasie II wojny 
światowej.
W pierwszym dniu rajdowicze zmagali się 
z wybraną trasą rajdową oraz odbyła się 
Msza Święta w intencji zmarłych profeso-
rów, uczestników rajdu i uczniów tajnego 
nauczania. 
Następnie rajdowicze i zaproszeni goście 
udali się do Zespołu Szkół im. św. Kingi 
w Ujanowicach na wieczornicę. Dzięki tej 
nietypowej lekcji historii młodzież pozna-
ła sylwetki nauczycieli tajnego nauczania, 
miejsca i warunki, w jakich była prowa-
dzona nauka.  

W drugim dniu rajdu młodzież rywalizo-
wała w konkursach wiedzy o tajnym na-
uczaniu, piosenki turystycznej, apteczki, 
pracy pisemnej o uczniu tajnego naucza-
nia. W ogólnej rywalizacji zwyciężyły 
drużyny: „Bez nazwy” i „Szare Szeregi”  
z Ujanowic oraz „Szalone orły” z Laskowej.
Po wręczeniu nagród, które ufundowali 
współorganizatorzy rajdu: Wójt Gminy 
Laskowa i GOKiST wszyscy udali się 
na cmentarz, aby zapalić znicze i złożyć 
kwiaty na grobach tych, dla których „izbą 
szkolną była przeświecająca szparami 
stodoła. Wrota służyły za stół, pnie drzew 

za krzesła, sąsiek za schowek na książki  
i mapy” jak pisała pani T. Grzegorzek.
Warto jeszcze dodać, że w tym roku  
z inicjatywy ZS w Ujanowicach został 
wydany przewodnik pt. „Szlakiem tajne-
go nauczania”. Wytyczono 2 szlaki tury-
styczne, które są opisane w przewodni-
ku oraz zaznaczone na mapie: „ Szlak 
tajnego nauczania”. Tablice informacyjne  
 mapą zainstalowano w 6 wsiach: Żmąca, 
Strzeszyce, Krosna, Sechna, Ujanowice, 
Jaworzna, gdzie odbywało się tajne na-
ucznie. 

G. Dziedzic / Zespół Szkół Ujanowice

Wielki talent małej Patrycji
Uczennica  kl. III „b” Szkoły Podstawowej w Laskowej 

Patrycja Florek odnosi znaczące sukcesy sportowe w zjaz-
dach alpejskich. Kolejny sezon zimowy zakończyła, zdo-
bywając wiele medali i pucharów w licznych konkursach  
i zawodach. 

Patrycja od pięciu lat intensywnie trenuje w Klubie 
Sportowym „Narciarnia” w Nowym Sączu. W okresie zi-
mowym często wyjeżdża na zgrupowania sportowe w kraju 
i za granicą. Niewątpliwie jest to wielka zasługa rodziców 
uczennicy – Renaty i Marka Florek, którzy wspierają córkę 
i poświęcają jej wiele czasu. Wielką fanką Patrycji jest rów-
nież jej wychowawczyni Pani Krystyna Grzegorzek, która 
zachęciła uczniów z naszej szkoły do uczestnictwa w Szkol-
nych Powiatowych Zawodach w Zjazdach Alpejskich. To 
wygrana Patrycji i znakomite zaprezentowanie się całej dru-
żyny sprawiły, że nasza szkoła zajęła I miejsce w powiecie. 
Podczas zawodów wojewódzkich w Kluszkowcach Patrycja 
pokonała 52 najlepsze zawodniczki z 11 powiatów i zdo-
była I miejsce w swojej kategorii wiekowej, dzięki czemu  
w końcowej klasyfikacji powiat limanowski znalazł się na 
III miejscu. 

Wśród wielu sukcesów Partycji wymienić należy:  
I miejsce w Kluszkowcach w XXV Lidze MOZN, I miej-
sce w rodzinnych zawodach Ryterski Raj, I miejsce w VIII 
Slalomie Gigancie o Puchar Burmistrza Miasta Limanowa, 
III miejsce w Zawodach Narciarskich o Puchar Promycz-
ka, I miejsce w IV Zawodach Smoka Wawelskiego o Pu-
char Burmistrza Miasta Wieliczka, I miejsce w zawodach 
Tauron Bachleda SKI Puchar Tauronka, I miejsce o Puchar 
Lodowej Kuli, IV miejsce w XXV Lidze MOZN, I miejsce 
w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Narciar-

stwie Alpejskim, II miejsce w XXV Lidze MOZN, I miej-
sce w VIII Mistrzostwa Bochni w Narciarstwie  Alpejskim 
o Puchar Burmistrza Miasta, I i II miejsce w Zawodach 
Dzieci o Puchar PZN w Kluszkowcach, I miejsce w zawo-
dach o Puchar Krakowa w Slalomie Gigancie, I miejsce  
o Puchar Prezydenta Miasta Nowy Sącz w Rytrze, III miej-
sce w XXV Lidze MOZN, III miejsce w V Ogólnopolskim 
Finale Ligii Alpejskiej, I miejsce w Finale Małopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Kluszkowcach, 

I miejsce w Mistrzostwach KS Narciarnia o Puchar Pre-
zesa MPEC w Cieniawie. 

To tylko niektóre sportowe sukcesy Patrycji. Mamy na-
dzieję, że to dopiero początek jej narciarskiej kariery, której 
będziemy wszyscy kibicować. Mocno trzymamy kciuki, by 
nasza koleżanka zawsze była pierwszą wśród najlepszych. 

Zespół Szkół Laskowa
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XIV Powiatowy 
Przegląd Orkiestr Dętych 

W dniu 9 czerwca 2013 roku  
w Laskowej odbył się XIV Powiato-
wy Przegląd Orkiestr Dętych “W cie-
niu Kretówki”. Komisja Konkursowa  
w składzie: Anna Mirek - przewod-
nicząca, Waldemar Groń, Józef Bar-
tusiak, oceniła występy 14 orkiestr 
dętych (550 muzyków). 

Wyniki XIV Powiatowego Prze-
glądu Orkiestr Dętych w Laskowej, 
przedstawiają się następująco:

W GRUPIE I - ORKIESTR 
OCHOTNICZYCH STRAŻY PO-
ŻARNYCH:
I miejsce , dużą statuetkę przeglądu, 
dyplom i nagrodę  pieniężną w wyso-
kości  600 zł.: 
- Orkiestrze Dętej OSP z Dobrej
- Orkiestrze Dętej OSP z Mszany 
Dolnej II miejsce, dyplom i nagrodę 
pieniężną w wysokości 500 zł.:                  
- Orkiestrze Dętej OSP  ze Słopnic
III miejsce,  dyplom i nagrodę pie-
niężną wysokości  400 zł.:
- Orkiestrze Dętej ,,Tymbarski Ton”
- Orkiestrze Dętej OSP z Męciny
- Orkiestrze Dętej OSP ,, Echo Gór” 
z Kasinki Małej.

W GRUPIE II - ORKIESTR DZIA-
ŁAJĄCYCH PRZY PARAFIACH:
I miejsce, dużą statuetkę przegląduw, 
dyplom i nagrodę pieniężną w wyso-
kości  600 zł.:- Parafialnej Orkiestrze 
Dętej z Laskowej

- Parafialnej Orkiestrze Dętej z Ja-
worznej   
 II  miejsce,  dyplom  i  nagrodę pieniężną  
w wysokości  500 zł.:
- Parafialnej Orkiestrze Dętej z Kro-
snej.

W GRUPIE III - ORKIESTR 
DZIAŁAJĄCYCH  PRZY OŚROD-
KACH KULTURY I STOWARZY-
SZENIACH:
I miejsce, dużą statuetkę przeglądu,  
dyplom i nagrodę pieniężną w wyso-
kości  600 zł.:
- Orkiestrze Dętej ,,Echo Gminy Łu-
kowica” II miejsce,  dyplom i nagro-
dę pieniężną w wysokości  500 zł.:
- Orkiestrze Dętej ze Szczawy III  
miejsce, dyplom i nagrodę pieniężną 
w wysokości  400  zł.:
- Orkiestrze Dętej ,,Sami Swoi”  
z Kasinki Małej - Zagródce
- Orkiestrze Dętej ,,Echo Zagórzan”  
z Kasiny Wielkiej.

W GRUPIE IV - BIG – BANDÓW: 
Wyróżnienie w Konkursie, dyplom  
i nagrodę pieniężną w wysokości  
400  zł.:
- Big -Beand ,,Echo Podhala” z Li-
manowej.

Na XXXVI  Festiwal  Orkiestr  Dę-
tych „ECHO TROMBITY” w No-
wym Sączu Komisja  postanowiła  
zakwalifikować:
1. Orkiestrę Dętą OSP z Dobrej
2. Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dol-
nej
3. Parafialną Orkiestrę Dętą z Lasko-
wej

4. Parafialną Orkiestrę Dętą z Ja-
worznej
5. Orkiestrę Dętą  ,, Echo Gminy Łu-
kowica”.

Nagrody pieniężne ufundowało: 
Starostwo Powiatowe w Limanowej, 
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kul-
tury Sportu i Turystyki w Laskowej. 
Ponadto wszystkie orkiestry otrzy-
mały pamiątkowe statuetki przeglą-
du i bony na naprawę instumentów 
wartości  200 zł.  ufundowane przez 
Firmę ,,AKORD - BRASS”. 

Nagrody kapelmistrzom lub kie-
rownikom zespołów wręczyli:
- Pan Wiesław Janczyk - poseł RP,
- Pan Jan Puchała - Starosta Powiatu 
Limanowskiego,
- Pan Franciszek Dziedzina - Wice-
starosta Powiatu Limanowskiego,
- Pani Jolanta Grzegorzek - Prze-
wodnicząca Komisji Kultury, Sportu 
i Turystyki przy Radzie Powiatu Li-
manowskiego,
- Pan Mieczysław Uryga - Członek 
Zarządu Powiatu Limanowskiego,
- Pani Stanisława Niebylska - Wójt 
Gminy Laskowa,
- Pan Lech Nowak - Wójt Gminy 
Tymbark.

W trakcie imprezy dla licznie zgro-
madzonej publiczności występował 
Kabaret Grzegorza Stasiaka oraz 
koncertował zespół „CyjeZbóje”.

Zdzisław Pajor
Dyrektor GOKSiT w Laskowej
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i ogłoszeń
w naszym biuletynie

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie informuje, iż funkcjonuje Punkt Konsul-
tacyjny informacji, wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie. 

DYŻURY SPECJALISTÓW:
SPECJALISTA DS.  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE:
I i II piątek miesiąca w godz. 12.00-15.00
PSYCHOLOG: 
 I , II i III poniedziałek miesiąca  w godz. 15.30-17.30
PRAWNIK:  
III i IV piątek miesiąca w godz. 13.00-15.00
PRACOWNIK SOCJALNY: 
- poniedziałek w godz. 8.00-10.00 
- czwartek w godz. 13.00-15.00
DZIELNICOWY: 
- poniedziałek w godz. 10.00-11.00 
Punkt mieści się na parterze Urzędu Gminy Laskowa.
Konsultacje są bezpłatne i anonimowe.
Termin konsultacji można ustalić pod nr telefonu 609 892 088.

Zapraszamy również na spotkania grupy AA
Każda niedziela godz. 14:30 w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Laskowej 
(przy Remizie Strażackiej)

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LASKOWA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej, informuje, iż  
jest w trakcie realizacji  projektu pt „Czas na aktywność w Gmi-
nie Laskowa”.  Projekt finansowany  jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki i ma na celu zmniejszenie skali wykluczenia spo-
łecznego klientów pomocy społecznej w gminie Laskowa.
W 2013r.  33 osoby zostały objęte kompleksowym i fachowym 
wsparciem mającym na celu wzrost kompetencji społecznych, 
opiekuńczo – wychowawczych, prawidłowego prowadzenia go-
spodarstwa domowego oraz wzrost poziomu aktywności zawodo-
wej mającej na celu  zwiększenie szans do prawidłowego funk-
cjonowania na rynku pracy. Wsparcie w ramach projektu zostało 
indywidualnie dostosowane dla każdego uczestnika. Beneficjenci 
projektu  zostaną objęci treningiem kompetencji i umiejętności 
społecznej, warsztatami aktywizacji zawodowej, indywidualnym 
wsparciem psychologa oraz doradcy zawodowego, szkołą rodzi-
ca oraz w ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych odbędą 
jeden z kurów zawodowych m.in. kucharz – kelner, obsługa kom-
putera i kasy fiskalnej, wózków widłowych jezdniowych, prawo 
jazdy kat. „B”.  
Projekt kierowany jest do osób korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej, zameldowanych na terenie naszej gminy, pozo-
stających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej.  
Bliższe informacje na temat realizacji projektu można uzyskać 
w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Laskowej w godzi-
nach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 18 3333025.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej
34-602 Laskowa 643
tel./fax: 18 333 30 25, 18 333 30 76, wew. 34
e-mail: gops_laskowa@poczta.onet.pl

Uwaga: odpady należy wystawić do godz. 7:00
Miejsca, terminy zbiórki odpadów: wielkogabarytowych, 
metali, elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych opon, 
zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwycza-
jowo przyjęty (w szczególności na stronie internetowej Urzę-
du i tablicach ogłoszeń). 

Odpady należy zbierać w następujący sposób:
Jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny czyli nie-
segregowane – zmieszane zbieramy je w workach czarnych.
Jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny czyli segre-
gowane zbieramy:
- w workach niebieskich – papier i tekturę
- w workach żółtych – tworzywa sztuczne, drobne metale, 
opakowania wielomateriałowe (tj. kartony po mleku, sokach).
- w workach białych – szkło i opakowania szklane
- w workach brązowych – odpady ulegające biodegradacji  
(np. resztki kuchenne, odpady zielone, z ogrodów itp.)
- w workach czarnych – pozostałe odpady
Opłatę za odpady  uiszcza się raz na kwartał bez wezwania, 
do końca drugiego miesiąca każdego kwartału. 
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy :
BS Limanowa o/Laskowa nr konta:
23880400000010010000550002
za III kwartał  2013 r. – do dnia 31 sierpnia 2013 r. 
za IV kwartał  2013 r. – do dnia 30 listopada 2013 r.

Harmonogram wywozu  
od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.

Laskowa
II i IV poniedziałek miesiąca z wyjątkiem 
listopada wywóz  08.11.2013 r.  
z uwagi na święto 11.11.2013 r .

Kobyłczyna, Sechna ,Ujanowice II i IV wtorek miesiąca

Krosna , Strzeszyce, Żmiąca
II i IV środa  miesiąca z wyjątkiem grudnia  
–   wywóz   27.12.2013 r.   
z uwagi na święto 25.12.2013 r.

Kamionka Mała, Jaworzna
II i IV czwartek miesiąca z wyjątkiem  
grudnia   wywóz  30.12.2013 r.  
z uwagi na święto 25  i 26. 12.2013 r.

Nowy system odbioru odpadów komunalnych


