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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

Drodzy Mieszkańcy 

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia,

życzę Wam 
radosnego przeżycia 
narodzin Chrystusa, 

zdrowia, miłości, 
marzeń 

o które warto walczyć
i nadziei 

bez której nie da się żyć. 
Niech dobroć i szczęście 

zagości wśród nas 
na wszystkie dni 

Nowego 2009 Roku. 
 

Z wyrazami szacunku
Stanisława Niebylska

Wójt Gminy Laskowa
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Gminne spotkanie KGW 
z okazji „Andrzejek”

Andrzejkowe spotkania mocno zakorzenione są 
w kulturze europejskiej, patronem jest Święty 
Andrzej orędownik zakochanych, opiekun małżeństw 
i rybaków. 
Aby podtrzymać tę tradycję w dniu 25 listopada 
w gospodarstwie agroturystycznym Państwa Marii 
i Stanisława Orzeł we wsi Strzeszyce, odbyło się z tej 
okazji gminne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pani 
Wójt Gminy Laskowa Stanisława Niebylska, Dyrek-
tor GOK Zdzisław Pajor oraz Dyrektor SKR w Ujano-
wicach Mieczysław Zelek .
Podczas spotkania omówiono szereg ważnych spraw 
związanych z funkcjonowaniem KGW, wsparciem 
finansowym ich działalności kulturowej, uregulowa-
nia prawne w zakresie ich rejestracji pod patronatem 
Kółek i Organizacji Rolniczych, a także działania 
zrealizowane i planowane na rzecz rozwoju gminy 
oraz bieżące informacje w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych na rozwój gospodarstw 
rolnych..
Całość spotkania uświetniła kapela z Laskowej 
zorganizowana przez sołtysa Stanisława Zelka, przy 
której uczestnicy spotkania wesoło się bawili.
Wszystkim przewodniczącym KGW, gospodarzom 
Państwu Marii i Stanisławowi Orzeł, składam 
serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pomoc 
w zorganizowaniu tego spotkania.

Zofia Szewczyk 
pracownik MODR

„JUŻ PŁYWAM”
Program współfinansowany przez  Urząd Marszał-
kowski  w ramach zadania:  Zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez orga-
nizację zajęć rekreacyjno-sportowych pn „Już 
pływam”. Realizacja programu pn. „NEMO” 
odbywała się w miesiącach wrzesień-listopad 
poprzez wyjazdy dzieci szkół podstawowych 
z terenu gminy Laskowa na basen do Bochni, 
z programu skorzystało 135 uczniów. Celem 
programu było nauczenie uczniów pływania oraz  
zachowań ostrożności na kąpieliskach. Całkowity  
koszt  programu wyniósł: 22.860,00 zł. Pomoc 
finansowa ze środków budżetu województwa  
małopolskiego 11.200,00 zł. środki własne gminy 
11.660,00 zł. 

„Daj dzieciom dobrą wolę,
daj wysiłkom ich pomoc,

ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejsza prowadź je drogą, 

ale najpiękniejszą...”
Janusz Korczak

   Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Laskowej  utworzone 
zostało w 1999 roku. Od samego początku jego istnienia jednym 
z zamierzeń Dyrekcji i Rady Pedagogicznej było pomyślne zakończenie 
podjętej u progu działalności szkoły akcji sztandarowej.

Po dziewięciu latach od momentu narodzin tej inicjatywy, dnia 18 
października 2008 r. odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia 
i nadania sztandaru Gimnazjum  w Laskowej.

Ceremonia rozpoczęła się Mszą Świętą, którą swoją obecnością 
uświetnili: Ksiądz Dziekan Ryszard Stasik, Ksiądz Józef Cieśla oraz Ksiądz 
Józef Kiełbasa.                           

Podczas Mszy Świętej poświęcony został sztandar. Piękna oprawa była 
zasługą obecnych na uroczystości księży, zaproszonych gości, rodziców, 
nauczycieli, uczniów oraz Parafialnej Orkiestry Dętej pod batutą Pana 
Romana Kogutowicza.

Po zakończeniu ofiary eucharystycznej udaliśmy się do budynku 
szkoły, gdzie przybyłych gości powitał szkolny zespół „Laskowiki”. 

Po oficjalnym powitaniu gości odbyła się ceremonia przekazania przez 
Radę Rodziców sztandaru Pani Dyrektor, a następnie uczniom Gimnazjum. 
Akt nadania sztandaru - symbolu najwyższych wartości - odczytała Pani 
Wójt Stanisława Niebylska. Następnie miało miejsce uroczyste ślubowanie 
uczniów.

Kolejnym punktem programu było okazjonalne przemówienie Pani 
Dyrektor Marii Woźniak. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor dokonała 
podsumowania prawie dziesięcioletniego okresu funkcjonowania naszego 
Gimnazjum. Złożyła również serdeczne podziękowania tym, którzy swoją 
pomocą i hojnością wspierają na co dzień działalność naszej szkoły. 
Szczególnie właścicielom firm oraz osobom prywatnym, których pomoc 
jest nieoceniona, m.in. Państwu H. i R. Dudkom, Panu H. Jędrzejkowi, Panu 
W. Jędrzejkowi, Panu K. Garbaczowi oraz Panu Cz. Bukowcowi, Panu T. 
Kosturskiemu. 

Zwracając się do młodzieży, Pani Dyrektor odwołała się do 
najgłębszych myśli Patrona, wyznając, że zawsze stanowiły one motto jej 
poczynań jako wychowawcy i dyrektora. 

Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrali zaproszeni goście. Swoją 
obecnością zaszczycili nas m.in. Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Pani 
Teresa Szczurowska - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty i Wycho-
wania, Pan Jacenty Musiał - Przewodniczący Rady Powiatu Limanow-
skiego wraz z Panią Jolantą Grzegorzek - Radną Powiatu Limanowskiego, 
Pan Piotr Stach - Przewodniczący Rady Gminy, Pani Stanisława Niebylska - 
Wójt Gminy Laskowa, Pan Wacław Zoń - Sekretarz Urzędu Gminy, Pan 
Zdzisław Pajor - Dyrektor GOSiT, Pani Bożena Chełmecka - Kierownik 
GZOSiP, przedstawiciele KWB Bełchatów: Pan Arkadiusz Żuchowski oraz 
Pan Ryszard Ogrodniczak, Dyrektorzy szkół z terenu gminy Laskowa, Pan 

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku, 
mam przyjemność 
złożyć Państwu w imieniu 
Radnych Rady Gminy Laskowa 
oraz własnym, najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia, 
wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym 
oraz sukcesów 
w pracy zawodowej. 

Piotr Stach 
Przewodniczący Rady Gminy 
Laskowa

W ramach Fundacji FRRR na terenie Nowego Sącza 
działa Punkt Konsultacyjny. W ramach Punktu 
Konsultacyjnego świadczone są bezpłatne usługi 
informacyjne z zakresu rozwoju przedsiębiorczości 
i dostępnych form wsparcia z których skorzystać mogą 
przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć 
działalność gospodarczą. 

URZĘDZIE GMINY LASKOWA 
Godziny przyjęć: 11.30-15.30 

(wyłącznie w drugie wtorki miesiąca)

Fundacja Rozwoju Regionalnego Rabka FRRR
Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu 
ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax: 0-18 441 11 19, 0-18 267 77 39
e-mail: pknowysacz@fundacja.region-rabka.pl, 
pkdns@poczta.onet.pl      www.frrr.pl

Tadeusz Kosturski - Członek Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka 
z Gorlic, Siostra Bogumiła Jabrucka - wykonawczyni sztandaru, Pan 
Czesław Bukowiec - emerytowany nauczyciel oraz fundator drzewc do 
sztan-daru, Pani Halina Matras - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Limanowej, delegacja z Gimnazjum nr 50 im. Janusza Korczaka 
w Krakowie, przedstawiciele MDK im. Janusza Korczaka z Krakowa, 
właściciele firm, byli nauczyciele uczący w ciągu dziesięcioletniej 
działalności naszego Gimnazjum, Pani Michalina Piechura - Przewodni-
czącą Koła Gospodyń Wiejskich w Laskowej, a także Pani Wanda Majerska 
- artystka ludowa.

Kolejnym punktem był występ młodzieży przygotowanej pod czujnym 
okiem Pani Ireny Orzeł oraz Pana Józefa Kołodzieja. Gimnazjaliści 
zaprezentowali montaż słowno - muzyczny pt. „Daj dziecku, co najlepsze”. 
     Niewątpliwą atrakcją dla przybyłych gości była wystawa prac 
uczniowskich pt. „Pocztówki mojego regionu” przygotowana przez Panią 
Dorotę Rozum. Goście mieli także okazję obejrzeć wystawę ksiąg pamiąt-
kowych naszej szkoły. 
   Uroczystość nadania sztandaru wyróżniła nasze Gimnazjum spośród 
szeregu bezimiennych szkół. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą 
liczne sukcesy,  a młodzież opuszczająca mury szkoły będzie naszym 
godnym reprezentantem  i nie zapomni o ideałach, których uczył Patron.

Katarzyna Lisek

W Zespole Szkół w Laskowej i Ujanowicach został założony 
monitoring wizyjny w ramach rządowego programu wspierania 
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring 
wizyjny w szkołach i placówkach”. 
Wykonanie monitoringu przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa 
w szkołach jak również wokół budynków szkolnych. 

Całkowity koszt wykonania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół 
w Laskowej wynosi:  25.381,49 zł.
z tego: 
- dotacja celowa - 12.000,00 zł
- środki własne gminy  - 13.381,49 zł.
Całkowity koszt wykonania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół 
w Ujanowicach wynosi:    27.800,00 zł.
 z tego:
- dotacja celowa – 6.400,00 zł.
- środki własne gminy – 21.400,00 zł.

   Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP

„MONITORING 
WIZYJNY”

W dniu 13 listopada 2008 r. 
w Samorządowym Przed-
szkolu w Laskowej odbyło się 
uroczyste otwarcie i poświę-
cenie II oddziału. 
W uroczystości tej wzięli 
udział zaproszeni goście: Pani 
Wizytator Teresa Szczu-
rowska, ks. Proboszcz Józef 
Kiełbasa, Przewodniczący 
Rady Gminy Piotr Stach, Wójt 

Gminy Stanisława Niebylska, Sekretarz Gminy Wacław Zoń, Kierow-
nik GZOSiP Bożena Chełmecka, Projektant Dariusz Monasterski, Rada 
Pedagogiczna, Rodzice i dzieci.

Dyrektor Przedszkola Elżbieta Janas w imieniu swoim, Rady 
Pedagogicznej i wszystkich rodziców serdecznie podziękowała Radzie 
Gminy oraz Wójtowi Gminy Pani Stanisławie Niebylskiej za środki 
finansowe, które umożliwiły szybką i sprawną rozbudowę przedszkola. 
Podziękowanie zostało również skierowane do rodziców, którzy jak 
zawsze tak i tym razem wspierali nas finansowo i rzeczowo. 
Uroczystość uświetnił 
występ dzieci.
Na zakończenie uro-
czystości ks. Proboszcz 
tutejszej parafii doko-
nał poświęcenia II od-
działu. 

Z okazj i  Świąt  
Bożego Narodzenia 
Szanownej  Radzie  
Gminy Laskowa, Pani Wójt Stanisławie Niebylskiej, Rodzicom dzieci, 
którzy cały czas wspierają naszą placówkę oraz wszystkim miesz-
kańcom naszej Gminy życzymy zdrowych, pogodnych, Wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Życzymy Państwu aby ten wspaniały czas narodzin Zbawiciela był 
dla Was i Waszych rodzin źródłem spokoju, radości i miłości.

Z poważaniem 
Elżbieta Janas

Dyrektor Samorządowego Przedszkola  w Laskowej

Samorządowe Przedszkole w Laskowej 

gorąco dziękuje!

Bezpłatne usługi informacyjne 
w Urzędzie Gminy

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP
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Gminne spotkanie KGW 
z okazji „Andrzejek”

Andrzejkowe spotkania mocno zakorzenione są 
w kulturze europejskiej, patronem jest Święty 
Andrzej orędownik zakochanych, opiekun małżeństw 
i rybaków. 
Aby podtrzymać tę tradycję w dniu 25 listopada 
w gospodarstwie agroturystycznym Państwa Marii 
i Stanisława Orzeł we wsi Strzeszyce, odbyło się z tej 
okazji gminne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pani 
Wójt Gminy Laskowa Stanisława Niebylska, Dyrek-
tor GOK Zdzisław Pajor oraz Dyrektor SKR w Ujano-
wicach Mieczysław Zelek .
Podczas spotkania omówiono szereg ważnych spraw 
związanych z funkcjonowaniem KGW, wsparciem 
finansowym ich działalności kulturowej, uregulowa-
nia prawne w zakresie ich rejestracji pod patronatem 
Kółek i Organizacji Rolniczych, a także działania 
zrealizowane i planowane na rzecz rozwoju gminy 
oraz bieżące informacje w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych na rozwój gospodarstw 
rolnych..
Całość spotkania uświetniła kapela z Laskowej 
zorganizowana przez sołtysa Stanisława Zelka, przy 
której uczestnicy spotkania wesoło się bawili.
Wszystkim przewodniczącym KGW, gospodarzom 
Państwu Marii i Stanisławowi Orzeł, składam 
serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i pomoc 
w zorganizowaniu tego spotkania.

Zofia Szewczyk 
pracownik MODR

„JUŻ PŁYWAM”
Program współfinansowany przez  Urząd Marszał-
kowski  w ramach zadania:  Zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez orga-
nizację zajęć rekreacyjno-sportowych pn „Już 
pływam”. Realizacja programu pn. „NEMO” 
odbywała się w miesiącach wrzesień-listopad 
poprzez wyjazdy dzieci szkół podstawowych 
z terenu gminy Laskowa na basen do Bochni, 
z programu skorzystało 135 uczniów. Celem 
programu było nauczenie uczniów pływania oraz  
zachowań ostrożności na kąpieliskach. Całkowity  
koszt  programu wyniósł: 22.860,00 zł. Pomoc 
finansowa ze środków budżetu województwa  
małopolskiego 11.200,00 zł. środki własne gminy 
11.660,00 zł. 

„Daj dzieciom dobrą wolę,
daj wysiłkom ich pomoc,

ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejsza prowadź je drogą, 

ale najpiękniejszą...”
Janusz Korczak

   Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Laskowej  utworzone 
zostało w 1999 roku. Od samego początku jego istnienia jednym 
z zamierzeń Dyrekcji i Rady Pedagogicznej było pomyślne zakończenie 
podjętej u progu działalności szkoły akcji sztandarowej.

Po dziewięciu latach od momentu narodzin tej inicjatywy, dnia 18 
października 2008 r. odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia 
i nadania sztandaru Gimnazjum  w Laskowej.

Ceremonia rozpoczęła się Mszą Świętą, którą swoją obecnością 
uświetnili: Ksiądz Dziekan Ryszard Stasik, Ksiądz Józef Cieśla oraz Ksiądz 
Józef Kiełbasa.                           

Podczas Mszy Świętej poświęcony został sztandar. Piękna oprawa była 
zasługą obecnych na uroczystości księży, zaproszonych gości, rodziców, 
nauczycieli, uczniów oraz Parafialnej Orkiestry Dętej pod batutą Pana 
Romana Kogutowicza.

Po zakończeniu ofiary eucharystycznej udaliśmy się do budynku 
szkoły, gdzie przybyłych gości powitał szkolny zespół „Laskowiki”. 

Po oficjalnym powitaniu gości odbyła się ceremonia przekazania przez 
Radę Rodziców sztandaru Pani Dyrektor, a następnie uczniom Gimnazjum. 
Akt nadania sztandaru - symbolu najwyższych wartości - odczytała Pani 
Wójt Stanisława Niebylska. Następnie miało miejsce uroczyste ślubowanie 
uczniów.

Kolejnym punktem programu było okazjonalne przemówienie Pani 
Dyrektor Marii Woźniak. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor dokonała 
podsumowania prawie dziesięcioletniego okresu funkcjonowania naszego 
Gimnazjum. Złożyła również serdeczne podziękowania tym, którzy swoją 
pomocą i hojnością wspierają na co dzień działalność naszej szkoły. 
Szczególnie właścicielom firm oraz osobom prywatnym, których pomoc 
jest nieoceniona, m.in. Państwu H. i R. Dudkom, Panu H. Jędrzejkowi, Panu 
W. Jędrzejkowi, Panu K. Garbaczowi oraz Panu Cz. Bukowcowi, Panu T. 
Kosturskiemu. 

Zwracając się do młodzieży, Pani Dyrektor odwołała się do 
najgłębszych myśli Patrona, wyznając, że zawsze stanowiły one motto jej 
poczynań jako wychowawcy i dyrektora. 

Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrali zaproszeni goście. Swoją 
obecnością zaszczycili nas m.in. Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Pani 
Teresa Szczurowska - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty i Wycho-
wania, Pan Jacenty Musiał - Przewodniczący Rady Powiatu Limanow-
skiego wraz z Panią Jolantą Grzegorzek - Radną Powiatu Limanowskiego, 
Pan Piotr Stach - Przewodniczący Rady Gminy, Pani Stanisława Niebylska - 
Wójt Gminy Laskowa, Pan Wacław Zoń - Sekretarz Urzędu Gminy, Pan 
Zdzisław Pajor - Dyrektor GOSiT, Pani Bożena Chełmecka - Kierownik 
GZOSiP, przedstawiciele KWB Bełchatów: Pan Arkadiusz Żuchowski oraz 
Pan Ryszard Ogrodniczak, Dyrektorzy szkół z terenu gminy Laskowa, Pan 

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku, 
mam przyjemność 
złożyć Państwu w imieniu 
Radnych Rady Gminy Laskowa 
oraz własnym, najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia, 
wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym 
oraz sukcesów 
w pracy zawodowej. 

Piotr Stach 
Przewodniczący Rady Gminy 
Laskowa

W ramach Fundacji FRRR na terenie Nowego Sącza 
działa Punkt Konsultacyjny. W ramach Punktu 
Konsultacyjnego świadczone są bezpłatne usługi 
informacyjne z zakresu rozwoju przedsiębiorczości 
i dostępnych form wsparcia z których skorzystać mogą 
przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć 
działalność gospodarczą. 

URZĘDZIE GMINY LASKOWA 
Godziny przyjęć: 11.30-15.30 

(wyłącznie w drugie wtorki miesiąca)

Fundacja Rozwoju Regionalnego Rabka FRRR
Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu 
ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax: 0-18 441 11 19, 0-18 267 77 39
e-mail: pknowysacz@fundacja.region-rabka.pl, 
pkdns@poczta.onet.pl      www.frrr.pl

Tadeusz Kosturski - Członek Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka 
z Gorlic, Siostra Bogumiła Jabrucka - wykonawczyni sztandaru, Pan 
Czesław Bukowiec - emerytowany nauczyciel oraz fundator drzewc do 
sztan-daru, Pani Halina Matras - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Limanowej, delegacja z Gimnazjum nr 50 im. Janusza Korczaka 
w Krakowie, przedstawiciele MDK im. Janusza Korczaka z Krakowa, 
właściciele firm, byli nauczyciele uczący w ciągu dziesięcioletniej 
działalności naszego Gimnazjum, Pani Michalina Piechura - Przewodni-
czącą Koła Gospodyń Wiejskich w Laskowej, a także Pani Wanda Majerska 
- artystka ludowa.

Kolejnym punktem był występ młodzieży przygotowanej pod czujnym 
okiem Pani Ireny Orzeł oraz Pana Józefa Kołodzieja. Gimnazjaliści 
zaprezentowali montaż słowno - muzyczny pt. „Daj dziecku, co najlepsze”. 
     Niewątpliwą atrakcją dla przybyłych gości była wystawa prac 
uczniowskich pt. „Pocztówki mojego regionu” przygotowana przez Panią 
Dorotę Rozum. Goście mieli także okazję obejrzeć wystawę ksiąg pamiąt-
kowych naszej szkoły. 
   Uroczystość nadania sztandaru wyróżniła nasze Gimnazjum spośród 
szeregu bezimiennych szkół. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą 
liczne sukcesy,  a młodzież opuszczająca mury szkoły będzie naszym 
godnym reprezentantem  i nie zapomni o ideałach, których uczył Patron.

Katarzyna Lisek

W Zespole Szkół w Laskowej i Ujanowicach został założony 
monitoring wizyjny w ramach rządowego programu wspierania 
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring 
wizyjny w szkołach i placówkach”. 
Wykonanie monitoringu przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa 
w szkołach jak również wokół budynków szkolnych. 

Całkowity koszt wykonania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół 
w Laskowej wynosi:  25.381,49 zł.
z tego: 
- dotacja celowa - 12.000,00 zł
- środki własne gminy  - 13.381,49 zł.
Całkowity koszt wykonania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół 
w Ujanowicach wynosi:    27.800,00 zł.
 z tego:
- dotacja celowa – 6.400,00 zł.
- środki własne gminy – 21.400,00 zł.

   Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP

„MONITORING 
WIZYJNY”

W dniu 13 listopada 2008 r. 
w Samorządowym Przed-
szkolu w Laskowej odbyło się 
uroczyste otwarcie i poświę-
cenie II oddziału. 
W uroczystości tej wzięli 
udział zaproszeni goście: Pani 
Wizytator Teresa Szczu-
rowska, ks. Proboszcz Józef 
Kiełbasa, Przewodniczący 
Rady Gminy Piotr Stach, Wójt 

Gminy Stanisława Niebylska, Sekretarz Gminy Wacław Zoń, Kierow-
nik GZOSiP Bożena Chełmecka, Projektant Dariusz Monasterski, Rada 
Pedagogiczna, Rodzice i dzieci.

Dyrektor Przedszkola Elżbieta Janas w imieniu swoim, Rady 
Pedagogicznej i wszystkich rodziców serdecznie podziękowała Radzie 
Gminy oraz Wójtowi Gminy Pani Stanisławie Niebylskiej za środki 
finansowe, które umożliwiły szybką i sprawną rozbudowę przedszkola. 
Podziękowanie zostało również skierowane do rodziców, którzy jak 
zawsze tak i tym razem wspierali nas finansowo i rzeczowo. 
Uroczystość uświetnił 
występ dzieci.
Na zakończenie uro-
czystości ks. Proboszcz 
tutejszej parafii doko-
nał poświęcenia II od-
działu. 

Z okazj i  Świąt  
Bożego Narodzenia 
Szanownej  Radzie  
Gminy Laskowa, Pani Wójt Stanisławie Niebylskiej, Rodzicom dzieci, 
którzy cały czas wspierają naszą placówkę oraz wszystkim miesz-
kańcom naszej Gminy życzymy zdrowych, pogodnych, Wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Życzymy Państwu aby ten wspaniały czas narodzin Zbawiciela był 
dla Was i Waszych rodzin źródłem spokoju, radości i miłości.

Z poważaniem 
Elżbieta Janas

Dyrektor Samorządowego Przedszkola  w Laskowej

Samorządowe Przedszkole w Laskowej 

gorąco dziękuje!

Bezpłatne usługi informacyjne 
w Urzędzie Gminy

Bożena Chełmecka
Kierownik GZOSiP



Celem konkursu była popu-
laryzacja wypoczynku na 
wsi, promocja gospodarstw 
agroturystycznych oraz in-
nych obiektów turystycznych 
znajdujących się na terenie 
powiatu limanowskiego.
Wyróżnienia w kategorii 

„Agroturystyka” otrzymali: 

- Gospodarstwo Agroturystyczne „Oczko” Krystyny i Czesława 
Orzeł w Laskowej  tel./fax.(18) 333-30-57
www.laskowaoczko.republika.pl    e-mail: oczko7@onet.eu

- Gospodarstwo Agroturystyczne „Za piecem” Marii Orzeł 
w Strzeszycach  (18)333-41-16 www.zapiecem.prv.pl
Wyróżnienie specjalne Małopolskiej Organizacji Turystycznej 
otrzymało:
Gospodarstwa Agroturys-
tycznego „Oczko” Krys-
tyny i Czesława Orzeł 
w Laskowej za oryginalny 
pomysł na wypoczynek na 
wsi.
 
GRATULUJEMY!
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Gdyby ktoś z mieszkańców gminy 
Laskowa posiadał informacje o takich 
osobach (urodzonych na tym terenie, 
pracujących tu przed wojną, spokrew-
nionych z kimś z tego terenu, zasłu-
żonych dla naszego regionu czy 
w jakikolwiek sposób związanych 
z wioskami naszej gminy), a których 
nazwiska znalazły się na Liście Katyń-
skiej  (http:/ /download.wojsko-
polskie.pl/index.php?act=download&
id=202) bardzo prosimy o kontakt ze 
Szkołą Podstawową w Kamionce 
Małej pod nr. tel. 018 33 34 679 lub 
605133418. Nasza szkoła zaangażo-
wała się w ogólnopolski program edu-
kacyjny „Katyń... ocalić od zapom-
nienia” - ogólnopolska akcja posa-

dzenia 21 473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej.  Chcemy 
w wybranym miejscu na terenie gminy upamiętnić męczeństwo 
Tych Ludzi poprzez posadzenie drzew (1 ofiara = 1 dąb) i stworzyć 
takie lokalne Miejsce Pamięci Narodowej. Akcja trwa do 2010 roku, 
kiedy to w całej Polsce  będziemy obchodzić 70 rocznicę Zbrodni 
Katyńskiej.
Do tej pory udało się nam odszukać dwie postacie: Jan Antoni Stach 
– pochodzący z Ujanowic i Piotr Starsiak – były posterunkowy 
w Ujanowicach, pochodzący z Toni Małej a ożeniony w Żmiącej. 
Obydwie te osoby zginęły w Twerze i spoczywają na cmentarzu 
w Miednoje. O Antonim Stachu możecie przeczytać na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej: 
www.spkamionka.edupage.org

Wanda Chochlińska 
Dyrektor SP w Kamionce Małej

W dniu 23 listopada 2008 roku na placu 
pon iże j  kośc io ła  para f ia lnego 
(w miejscu nieistniejącej już starej 
plebanii) została postawiona drew-
niana tablica z wbudowanym zegarem 
słonecznym. Zegar ten jest bardzo 
stary (liczy 131 lat), kiedyś zdobił fac-
jatkę plebańskiego ganku i wskazywał 
ludziom czas. Zainstalował go w roku 
1877 ks. Tomasz Lubaś – budowniczy 

pierwszej plebanii w Kamionce i jednocześnie pierwszy dusz-
pasterz tej wioski. Szczegółowe informacje o zainstalowaniu oraz 
wyregulowaniu zegara posiadamy dzięki zapiskom księdza 
Lubasia w Kronice parafialnej, którą założył wraz z powstaniem 
parafii tj. w 1870 roku. 
Przez wiele lat zegar służył 
mieszkańcom do wskazy-
wania czasu a gdy już nie 
był praktycznie użyteczny 
stał się wartością histo-
ryczną i sentymentalną. 
Dlatego też przy zburzeniu 
starej plebanii postaraliśmy 
się o zachowanie zegara w całości a następnie wyeksponowanie 
go na tablicy. Tablica prezentuje się bardzo ładnie. Oprócz zegara 
znajduje się na niej mapa Kamionki Małej z nazwami przysiółków, 
ścieżkami rowerowymi, zaznaczonymi zabytkami oraz ich 
opisami.

Chociaż nasz mały zabytek nie ma 
wartości materialnej, nawet nie jest 
wpisany na listę zabytków w naszej 
gminie, ma on dla nas ogromne 
znaczenie. Pochodzi z czasów 
bardzo nam odległych, przypomina 
dobry okres dziejów Kamionki (od-
budowa parafii, odnowienie kościoła) 
kiedy mieszkańcy wykazali ogromną 
mądrość, jedność i determinację 
w dążeniu do ważnych celów. 

Dlatego dziękujemy władzom Gmi-
ny, pani sołtys Zofii Bukowiec i ks. 
Proboszczowi Stanisławowi Węgrzy-
nowi za podjęte w ramach swoich 
kompetencji działania dla uratowania 
zabytku. Tablicę wykonał oraz zegar 
odnowił miejscowy stolarz Piotr 
Dadał; mapę Kamionki wraz z infor-
macjami o zabytkach wykonała firma 
„eri.pl” z Nowego Sącza.

Od dziś zegar słoneczny może znowu spełniać swoją dawną 
funkcję.

Wanda Chochlińska 
Dyrektor SP w Kamionce Małej

Gmina Laskowa zdobyła wyróżnienie 
w konkursie „Inicjatywa Gospodarcza 2008 roku” 

za „Festiwal Śliwki Miodu i Sera”. 

Czterema wybranymi szlakami podążało 18 drużyn – 182 
uczestników, które po powrocie ze szlaków zebrały się w Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie na Wieczornicy. 
Po obejrzeniu złożonych przez drużyny wiązanek i kompozycji 
przestrzennych oraz wysłuchaniu recytowanych przez młodzież 
wierszy i śpiewanych pieśni patriotycznych, komisja postanowiła 
przyznać następujące miejsca:
I miejsce:
PSP w Żegocinie „Toporczyki”
PG w Laskowej „Orły”
II miejsce:
SP w Łąkcie Górnej „Dworzanie”
PG w Laskowej „Orły”
SP w Jaworznej „Orły”
III miejsce:
PSP w Łąkcie Dolnej „Wiślacy”
SP w Laskowej „Sowy”
ZS w Ujanowicach „Siekieratki”

W drugim dniu Rajdu zostały złożone wiązanki na 
grobach poległych żołnierzy na cmentarzu wojskowym na 
„Jastrząbce” w Kamionce Małej, a następnie odbyła się tam uro-
czysta msza święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez 
księży: Stanisława Węgrzyna proboszcza z Kamionki Małej, 
Józefa Kiełbasę proboszcza z Laskowej, Feliksa Kwilasa 
proboszcza z Krosnej oraz Jana Witka proboszcza z Kątów.

Uroczystość na „Jastrząbce” zaszczycili swoją 
obecnością: Poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk, Radny 
Sejmiku Małopolskiego Stanisław Dębski, który był jednocześnie 
opiekunem jednej z drużyn biorących udział w Rajdzie,  Radny 
Powiatu Limanowskiego Stanisław Piegza, Radna Powiatu 
Limanowskiego Jolanta Grzegorzek, Wójt Gminy Żegocina Jerzy 
Błoniarz, Przewodniczący Rady Gminy Laskowa Piotr Stach, 
Wójt Gminy Laskowa Stanisława Niebylska, oraz Radni Rady 
Gminy Laskowa. W uroczystości wzięła również udział grupa 
diakonów z seminarium w Stadnikach, natomiast Parafialna 
Orkiestra Dęta z Krosnej zadbała o oprawę muzyczną całego 
wydarzenia.

Po mszy świętej wszystkie drużyny biorące udział 
w Rajdzie otrzymały dyplomy, puchary oraz nagrody książkowe 
ufundowane przez Urząd Gminy Laskowa. 

     Grażyna Prusak

Cross compliance zaniedbania rolnika 
(nieumyślność),  

Cross compliance - zasada  wzajemnej  winy rolnika. 
zgodności, zasada współzależności - oznacza 
powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności W ramach zasady wzajemnej zgodności 
bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjen- obowiązkiem kontroli objęta będzie próba 
tów określonych wymogów. gospodarstw pochodząca ze standardowej, 
Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary. obowiązkowej próby wylosowanej w ramach 
Obszar A, który obejmuje: Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli. 

Identyfikację i rejestrację zwierząt, Próba ta musi zawierać przynajmniej 1% 
Zagadnienia ochrony środowiska gospodarstw rolnych ubiegających się o 
naturalnego płatności bezpośrednie, co w przypadku Polski 

Obszar B, obejmujący : oznacza konieczność przeprowadzenia około 15 
Zdrowie publiczne, tysięcy kontroli rocznie. Natomiast kontrole z 

zakresu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Zdrowie zwierząt, zgłaszanie nie-
dotyczyć będą 10 % gospodarstw utrzymujących których chorób,
bydło i 5 % gospodarstw utrzymujących owce i Zdrowotność roślin
kozy.Obszar C, w którym zawiera się:

Dobrostan zwierząt 
Aby ułatwić producentom rolnym przystosowanie 

W nowych państwach członkowskich, w tym w gospodarstw do wymogów zasady wzajemnej 
Polsce wymogi Wzajemnej Zgodności będą zgodności wprowadzono działanie 
wdrażane stopniowo. W Polsce od 1 stycznia 2009 
roku zaczną obowiązywać wymogi z obszaru .
A,natomiast wymogi z obszaru B i C zgodnie z 
aktualnym stanem prawnym wdrażane będą od 

O f e r u j e m y  p o m o c  o s o b o m  z a r ó w n o  2011 roku.
zainteresowanym zdobyciem uprawnień doradcy 

W przypadku nieprzestrzegania wymagań, jak i rolnikom w ocenie własnego gospodarstwa 
płatnośc i  bezpośrednie  są  redukowane pod względem zgodności.
proporcjonalnie do naruszeń. Wymiar sankcji za       Zofia Szewczyk
nieprzestrzeganie wymogów podstawowych     Pracownik MODR
będzie uzależniony od wielu czynników.
Podstawowe rozróżnienie to niezgodność 
z przepisami wynikająca z:

"Korzystanie z 
usług doradczych przez rolników i posiadaczy 
lasów"

Apel do mieszkańców gminy Laskowa
– poszukujemy ofiar z Listy Katyńskiej 

związanych z miejscowościami naszej gminy.

Zegar słoneczny w Kamionce Małej 
znów wskazuje czas

Konkurs na Najatrakcyjniejszy 
Obiekt Turystyczny zakończony

Już po raz XI 
w chłodne ale słoneczne dni 

10 i 11 listopada 2008 r. 
odbył się Rajd Turystyczny 

Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej 
„Jak Oni w 1914…”.



Celem konkursu była popu-
laryzacja wypoczynku na 
wsi, promocja gospodarstw 
agroturystycznych oraz in-
nych obiektów turystycznych 
znajdujących się na terenie 
powiatu limanowskiego.
Wyróżnienia w kategorii 

„Agroturystyka” otrzymali: 

- Gospodarstwo Agroturystyczne „Oczko” Krystyny i Czesława 
Orzeł w Laskowej  tel./fax.(18) 333-30-57
www.laskowaoczko.republika.pl    e-mail: oczko7@onet.eu

- Gospodarstwo Agroturystyczne „Za piecem” Marii Orzeł 
w Strzeszycach  (18)333-41-16 www.zapiecem.prv.pl
Wyróżnienie specjalne Małopolskiej Organizacji Turystycznej 
otrzymało:
Gospodarstwa Agroturys-
tycznego „Oczko” Krys-
tyny i Czesława Orzeł 
w Laskowej za oryginalny 
pomysł na wypoczynek na 
wsi.
 
GRATULUJEMY!
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Gdyby ktoś z mieszkańców gminy 
Laskowa posiadał informacje o takich 
osobach (urodzonych na tym terenie, 
pracujących tu przed wojną, spokrew-
nionych z kimś z tego terenu, zasłu-
żonych dla naszego regionu czy 
w jakikolwiek sposób związanych 
z wioskami naszej gminy), a których 
nazwiska znalazły się na Liście Katyń-
skiej  (http:/ /download.wojsko-
polskie.pl/index.php?act=download&
id=202) bardzo prosimy o kontakt ze 
Szkołą Podstawową w Kamionce 
Małej pod nr. tel. 018 33 34 679 lub 
605133418. Nasza szkoła zaangażo-
wała się w ogólnopolski program edu-
kacyjny „Katyń... ocalić od zapom-
nienia” - ogólnopolska akcja posa-

dzenia 21 473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej.  Chcemy 
w wybranym miejscu na terenie gminy upamiętnić męczeństwo 
Tych Ludzi poprzez posadzenie drzew (1 ofiara = 1 dąb) i stworzyć 
takie lokalne Miejsce Pamięci Narodowej. Akcja trwa do 2010 roku, 
kiedy to w całej Polsce  będziemy obchodzić 70 rocznicę Zbrodni 
Katyńskiej.
Do tej pory udało się nam odszukać dwie postacie: Jan Antoni Stach 
– pochodzący z Ujanowic i Piotr Starsiak – były posterunkowy 
w Ujanowicach, pochodzący z Toni Małej a ożeniony w Żmiącej. 
Obydwie te osoby zginęły w Twerze i spoczywają na cmentarzu 
w Miednoje. O Antonim Stachu możecie przeczytać na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej: 
www.spkamionka.edupage.org

Wanda Chochlińska 
Dyrektor SP w Kamionce Małej

W dniu 23 listopada 2008 roku na placu 
pon iże j  kośc io ła  para f ia lnego 
(w miejscu nieistniejącej już starej 
plebanii) została postawiona drew-
niana tablica z wbudowanym zegarem 
słonecznym. Zegar ten jest bardzo 
stary (liczy 131 lat), kiedyś zdobił fac-
jatkę plebańskiego ganku i wskazywał 
ludziom czas. Zainstalował go w roku 
1877 ks. Tomasz Lubaś – budowniczy 

pierwszej plebanii w Kamionce i jednocześnie pierwszy dusz-
pasterz tej wioski. Szczegółowe informacje o zainstalowaniu oraz 
wyregulowaniu zegara posiadamy dzięki zapiskom księdza 
Lubasia w Kronice parafialnej, którą założył wraz z powstaniem 
parafii tj. w 1870 roku. 
Przez wiele lat zegar służył 
mieszkańcom do wskazy-
wania czasu a gdy już nie 
był praktycznie użyteczny 
stał się wartością histo-
ryczną i sentymentalną. 
Dlatego też przy zburzeniu 
starej plebanii postaraliśmy 
się o zachowanie zegara w całości a następnie wyeksponowanie 
go na tablicy. Tablica prezentuje się bardzo ładnie. Oprócz zegara 
znajduje się na niej mapa Kamionki Małej z nazwami przysiółków, 
ścieżkami rowerowymi, zaznaczonymi zabytkami oraz ich 
opisami.

Chociaż nasz mały zabytek nie ma 
wartości materialnej, nawet nie jest 
wpisany na listę zabytków w naszej 
gminie, ma on dla nas ogromne 
znaczenie. Pochodzi z czasów 
bardzo nam odległych, przypomina 
dobry okres dziejów Kamionki (od-
budowa parafii, odnowienie kościoła) 
kiedy mieszkańcy wykazali ogromną 
mądrość, jedność i determinację 
w dążeniu do ważnych celów. 

Dlatego dziękujemy władzom Gmi-
ny, pani sołtys Zofii Bukowiec i ks. 
Proboszczowi Stanisławowi Węgrzy-
nowi za podjęte w ramach swoich 
kompetencji działania dla uratowania 
zabytku. Tablicę wykonał oraz zegar 
odnowił miejscowy stolarz Piotr 
Dadał; mapę Kamionki wraz z infor-
macjami o zabytkach wykonała firma 
„eri.pl” z Nowego Sącza.

Od dziś zegar słoneczny może znowu spełniać swoją dawną 
funkcję.

Wanda Chochlińska 
Dyrektor SP w Kamionce Małej

Gmina Laskowa zdobyła wyróżnienie 
w konkursie „Inicjatywa Gospodarcza 2008 roku” 

za „Festiwal Śliwki Miodu i Sera”. 

Czterema wybranymi szlakami podążało 18 drużyn – 182 
uczestników, które po powrocie ze szlaków zebrały się w Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie na Wieczornicy. 
Po obejrzeniu złożonych przez drużyny wiązanek i kompozycji 
przestrzennych oraz wysłuchaniu recytowanych przez młodzież 
wierszy i śpiewanych pieśni patriotycznych, komisja postanowiła 
przyznać następujące miejsca:
I miejsce:
PSP w Żegocinie „Toporczyki”
PG w Laskowej „Orły”
II miejsce:
SP w Łąkcie Górnej „Dworzanie”
PG w Laskowej „Orły”
SP w Jaworznej „Orły”
III miejsce:
PSP w Łąkcie Dolnej „Wiślacy”
SP w Laskowej „Sowy”
ZS w Ujanowicach „Siekieratki”

W drugim dniu Rajdu zostały złożone wiązanki na 
grobach poległych żołnierzy na cmentarzu wojskowym na 
„Jastrząbce” w Kamionce Małej, a następnie odbyła się tam uro-
czysta msza święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowana przez 
księży: Stanisława Węgrzyna proboszcza z Kamionki Małej, 
Józefa Kiełbasę proboszcza z Laskowej, Feliksa Kwilasa 
proboszcza z Krosnej oraz Jana Witka proboszcza z Kątów.

Uroczystość na „Jastrząbce” zaszczycili swoją 
obecnością: Poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk, Radny 
Sejmiku Małopolskiego Stanisław Dębski, który był jednocześnie 
opiekunem jednej z drużyn biorących udział w Rajdzie,  Radny 
Powiatu Limanowskiego Stanisław Piegza, Radna Powiatu 
Limanowskiego Jolanta Grzegorzek, Wójt Gminy Żegocina Jerzy 
Błoniarz, Przewodniczący Rady Gminy Laskowa Piotr Stach, 
Wójt Gminy Laskowa Stanisława Niebylska, oraz Radni Rady 
Gminy Laskowa. W uroczystości wzięła również udział grupa 
diakonów z seminarium w Stadnikach, natomiast Parafialna 
Orkiestra Dęta z Krosnej zadbała o oprawę muzyczną całego 
wydarzenia.

Po mszy świętej wszystkie drużyny biorące udział 
w Rajdzie otrzymały dyplomy, puchary oraz nagrody książkowe 
ufundowane przez Urząd Gminy Laskowa. 

     Grażyna Prusak

Cross compliance zaniedbania rolnika 
(nieumyślność),  

Cross compliance - zasada  wzajemnej  winy rolnika. 
zgodności, zasada współzależności - oznacza 
powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności W ramach zasady wzajemnej zgodności 
bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjen- obowiązkiem kontroli objęta będzie próba 
tów określonych wymogów. gospodarstw pochodząca ze standardowej, 
Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary. obowiązkowej próby wylosowanej w ramach 
Obszar A, który obejmuje: Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli. 

Identyfikację i rejestrację zwierząt, Próba ta musi zawierać przynajmniej 1% 
Zagadnienia ochrony środowiska gospodarstw rolnych ubiegających się o 
naturalnego płatności bezpośrednie, co w przypadku Polski 

Obszar B, obejmujący : oznacza konieczność przeprowadzenia około 15 
Zdrowie publiczne, tysięcy kontroli rocznie. Natomiast kontrole z 

zakresu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Zdrowie zwierząt, zgłaszanie nie-
dotyczyć będą 10 % gospodarstw utrzymujących których chorób,
bydło i 5 % gospodarstw utrzymujących owce i Zdrowotność roślin
kozy.Obszar C, w którym zawiera się:

Dobrostan zwierząt 
Aby ułatwić producentom rolnym przystosowanie 

W nowych państwach członkowskich, w tym w gospodarstw do wymogów zasady wzajemnej 
Polsce wymogi Wzajemnej Zgodności będą zgodności wprowadzono działanie 
wdrażane stopniowo. W Polsce od 1 stycznia 2009 
roku zaczną obowiązywać wymogi z obszaru .
A,natomiast wymogi z obszaru B i C zgodnie z 
aktualnym stanem prawnym wdrażane będą od 

O f e r u j e m y  p o m o c  o s o b o m  z a r ó w n o  2011 roku.
zainteresowanym zdobyciem uprawnień doradcy 

W przypadku nieprzestrzegania wymagań, jak i rolnikom w ocenie własnego gospodarstwa 
płatnośc i  bezpośrednie  są  redukowane pod względem zgodności.
proporcjonalnie do naruszeń. Wymiar sankcji za       Zofia Szewczyk
nieprzestrzeganie wymogów podstawowych     Pracownik MODR
będzie uzależniony od wielu czynników.
Podstawowe rozróżnienie to niezgodność 
z przepisami wynikająca z:

"Korzystanie z 
usług doradczych przez rolników i posiadaczy 
lasów"

Apel do mieszkańców gminy Laskowa
– poszukujemy ofiar z Listy Katyńskiej 

związanych z miejscowościami naszej gminy.

Zegar słoneczny w Kamionce Małej 
znów wskazuje czas

Konkurs na Najatrakcyjniejszy 
Obiekt Turystyczny zakończony

Już po raz XI 
w chłodne ale słoneczne dni 

10 i 11 listopada 2008 r. 
odbył się Rajd Turystyczny 

Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej 
„Jak Oni w 1914…”.
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INWESTYCJE DROGOWE
1. Modernizacja - przebudowa dróg gmin-
nych na terenie gminy Laskowa, postępowanie 
przetargowe z dnia 04.08.2008 r. Przedmiotem 
inwestycji była 
m o d e r n i z a c j a  
(p rzebudowa)  
następujących 
dróg: 
-  drogi  "Las-
kowa-Rozpite" 
w m. Laskowa - 
odcinek dł. 1080 
mb w km 2+225 - 
3+305
- drogi "Odroń-
cza" w m. Las-
kowa - 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 - odci-
nek 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 - odci-
nek 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 zrealizowana przez Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych i Mostowych „DROMOST”, 
Bochnia, za kwotę 1.395.377,42 brutto
Inwestycja ta uzyskała wsparcie z EFRR w ramach 
nadkontraktacji. Kwota wsparcia na jaką liczy Urząd 
Gminy Laskowa wynosi 800.000 zł
2. Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie 
Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych - postępowanie przetargowe 
z dnia 02.09.2008 r. Przedmiotem inwestycji była 
odbudowa następujących dróg: 

- odbudowa drogi "Strzeszyce - Laskowa" 
    w miejscowości Strzeszyce.
- odbudowa drogi „Wajdówka” w miejsco-
    wości Krosna.

     - odbudowa drogi „Biała” w miejscowości
     Ujanowice.

- odbudowa drogi „Sławętówka - Wyrąb Jabło-
  niec” w miejscowości Laskowa

    Inwestycja zrealizowana przez Przedsiębiorstwo 
Drogowo – Mostowe „LIMDROG”, Limanowa, za 
kwotę 396.004,68 brutto.
3. Przebudowa drogi „Przez Równię k/Stadionu” 
w miejscowości Laskowa - postępowanie przetar-
gowe z dnia 07.10.2008 r.  Inwestycja zrealizowana 
przez: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe 
„LIMDROG”, Limanowa  za kwotę 74.298,00 brutto. 
4. Przebudowa drogi „Korcówki” w miejscowości 
Strzeszyce - postępowanie przetargowe z dnia 
20.10.2008 r. Inwestycja zrealizowana przez: 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Ujanowice za kwotę 
79.910,00 brutto 
5. Przebudowa 
drogi „Potoka” 
w miejscowości 
Ujanowice - pos-
tępowanie prze-
targowe z dnia 
11.09.2008 r. In-
westycja zreali-
zowana przez: 
Przedsiębiorstwo 
Drogowo – Mos-
towe „LIMDROG”, Limanowa za kwotę 164.519,44 
brutto 
 

 
1. Likwidacja barier transportowych - zakup 
samochodu do przewozu osób niepełnospraw-
nych na rzecz 
Środowiskoweg
o Domu Samo-
pomocy w Uja-
nowicach - pos-
tępowanie prze-
targowe z dnia 
09 .10 .2008 r.  
Zadanie zreali-
zowane przez: 
ZIMNY Autoryzo-
wany Dealer VW, Piotrków Trybunalski, za kwotę 
106.100,00 brutto (79.575,00 środki PFRON, 
26.525,00 środki własne).
2. Likwidacja barier architektonicznych - dostawa 
i montaż urządzenia do transportu pionowego dla 
osób niepełnosprawnych w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Laskowej - postępowanie przetargowe z dnia 
28.11.2008 r. Inwestycja współfinansowana ze 
środków PFRON - 90.000,00 zł

Jan Orzeł
Kierownik Referatu GPI

Marek Greń
Zastępca Kierownika GPI

INWESTYCJE BUDOWLANE

INWESTYCJE

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowej pragnie złożyć serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom które ofiarowały 1% podatku dochodowego na rzecz OSP Laskowa 
za rok 2007. Dzięki państwa darowiźnie zakupiliśmy sprzęt ratowniczy na wyposażenie 
niedawno zakupionego przez nas samochodu ratownictwa technicznego. Jest to 
następujący sprzęt:

2 piły łańcuchowe do drewna
1 piła spalinowa do stali i betonu
walizkę ratownictwa medycznego PSP R-1 z butlą tlenową i deską ratunkową 
koło ratunkowe wraz z linka i rzutką
Motopompa szlamowa SUBARU PTX 301T
Maszt oświetleniowy przenośny 3x500 wat
tymczasowy garaż blaszany na nowo zakupiony samochód
oraz inny drobny sprzęt podręczny (kilofy, łopaty, siekiery, topory, itp.)

W tym miejscu należy wspomnieć że OSP Laskowa  jako jedyna w całym powiecie 
Limanowskim dysponuje w/w samochodem ratownictwa technicznego, który jest 
wyposażony w urządzenie żurawiowe HIAB 650, stacjonarny agregat prądotwórczy 
o mocy 20 kVA napędzany z samochodu, jak również 2 wciągarki linowe hydrauliczne, 
poduszki pneumatyczne  i sprzęt hydrauliczny do cięcia karoserii samochodów i nie 
tylko.

Państwa wkład jest dla nas bardzo istotny. Dlatego też  prosimy o pamięć 
w przyszłym roku. Dla nas każda złotówka jest na wagę złota. Przekazując 1% na naszą 
działalność podnosicie Państwo stopień własnego bezpieczeństwa, jak również 
wszystkich mieszkańców gminy Laskowa. 

Wszystkim tym którzy zdecydują się w ten sposób pomóc naszej jednostce 
już teraz serdecznie dziękujemy !

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
pragniemy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wszystkiego dobrego
i samych szczęśliwych chwil
w nadchodzącym Nowym 2009 Roku.

życzy
Zarząd OSP Laskowa
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1% dla OSP w Laskowej

 Do Zarządu Stowarzyszenia  „Na Śliwkowym Szlaku” działająca jako 
Lokalna Grupa Działania, wybrani zostali: Katarzyna Jasnos (Iwkowa) – prezes, 
Piotr Waligóra (Laskowa) – wiceprezes oraz członkowie zarządu: Jarosław 
Gurgul (Czchów), Renata Polek (Lipnica Murowana), Paweł Prus (Gnojnik).

KALENDARIUM WYDARZEŃ:

- 2 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Założycielskie (Bacówka „Biały Jeleń”), 
a 29 lipca Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
- kwiecień-październik – prace nad kompletowaniem materiałów do Lokalnej 
Strategii Rozwoju.
- 24 października odbyło się w Laskowej kolejne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, podczas którego, oprócz spraw 
związanych z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju, omówiono też bieżące 
funkcjonowanie Stowarzyszenia oraz dokonano niezbędnych zmian w statucie 
oraz regulaminach.
- październik-listopad – zebrania Zarządu Stowarzyszenia – prace nad Lokalną 
Strategią Rozwoju (Gnojnik, Czchów, Lipnica Murowana), udział członków 
Zarządu i Rady w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski 
oraz Małopolską Sieć Lokalnych Grup Działania, do której przystąpiło też 
Stowarzyszenie.
- listopad-grudzień – realizacja projektu „Ze sztuką na ty” 
- 17 listopada – złożenie wniosku do programu 9.5 POKL na realizacje działań 
na całym obszarze Stowarzyszenia.
- 17 listopada-15 stycznia – ogłoszenie naboru wniosków o wybór Lokalnej 
Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ogłoszony przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich osi 4 Leader.
- 26 listopada – podpisanie porozumienia z przedstawicielami prasy lokalnej 
(„Czas Czchowa” – Czchów, „Wieści Gminne” – Gnojnik, „Echo znad Beli” – 
Iwkowa, „Biuletyn Informacyjny” – Laskowa, „Wiadomości Lipnickie” – Lipnica 
Murowana).
- 1 grudnia – szkolenie dla członków Rady, czyli organu decyzyjnego, którego 
głównym zadaniem będzie kwalifikowanie projektów do dofinansowania 
w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności (Bacówka „Biały 
Jeleń”).
PRZED NAMI: 
- Grudzień: przystąpienie do Stowarzyszenia gminy Gródek nad Dunajcem 
i gminy Łososina Dolna. W okresie między Świętami Bożego Narodzenia 
a Nowym Rokiem planowane jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
podczas którego przyjęta zostanie Lokalna Strategia Rozwoju, czyli 
podstawowy dokument przyszłej działalności Stowarzyszenia 
- Styczeń: złożenie wniosku o wybór i funkcjonowanie LGD do Urzędu 
Marszałkowskiego (udział w tym konkursie jest niezbędnym warunkiem 
otrzymania dotacji na funkcjonowanie Stowarzyszenia w okresie 2009-2015).

 O Leaderze słów kilka: 

Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich osi 4 Leader jest 
przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację 
mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich 
waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania 
w system zarządzania danym obszarem. Leader jest oddolnym partnerskim 
podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy 
działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską 
lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej 
innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, 
historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: 
publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów 
tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne 
dla obszaru objętego LSR. 

Paweł Jonika 
Inspektor UG

Na Śliwkowym 
Szlaku
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INWESTYCJE DROGOWE
1. Modernizacja - przebudowa dróg gmin-
nych na terenie gminy Laskowa, postępowanie 
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inwestycji była 
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Inwestycja ta uzyskała wsparcie z EFRR w ramach 
nadkontraktacji. Kwota wsparcia na jaką liczy Urząd 
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Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Ujanowice za kwotę 
79.910,00 brutto 
5. Przebudowa 
drogi „Potoka” 
w miejscowości 
Ujanowice - pos-
tępowanie prze-
targowe z dnia 
11.09.2008 r. In-
westycja zreali-
zowana przez: 
Przedsiębiorstwo 
Drogowo – Mos-
towe „LIMDROG”, Limanowa za kwotę 164.519,44 
brutto 
 

 
1. Likwidacja barier transportowych - zakup 
samochodu do przewozu osób niepełnospraw-
nych na rzecz 
Środowiskoweg
o Domu Samo-
pomocy w Uja-
nowicach - pos-
tępowanie prze-
targowe z dnia 
09 .10 .2008 r.  
Zadanie zreali-
zowane przez: 
ZIMNY Autoryzo-
wany Dealer VW, Piotrków Trybunalski, za kwotę 
106.100,00 brutto (79.575,00 środki PFRON, 
26.525,00 środki własne).
2. Likwidacja barier architektonicznych - dostawa 
i montaż urządzenia do transportu pionowego dla 
osób niepełnosprawnych w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Laskowej - postępowanie przetargowe z dnia 
28.11.2008 r. Inwestycja współfinansowana ze 
środków PFRON - 90.000,00 zł

Jan Orzeł
Kierownik Referatu GPI

Marek Greń
Zastępca Kierownika GPI

INWESTYCJE BUDOWLANE

INWESTYCJE

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowej pragnie złożyć serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom które ofiarowały 1% podatku dochodowego na rzecz OSP Laskowa 
za rok 2007. Dzięki państwa darowiźnie zakupiliśmy sprzęt ratowniczy na wyposażenie 
niedawno zakupionego przez nas samochodu ratownictwa technicznego. Jest to 
następujący sprzęt:

2 piły łańcuchowe do drewna
1 piła spalinowa do stali i betonu
walizkę ratownictwa medycznego PSP R-1 z butlą tlenową i deską ratunkową 
koło ratunkowe wraz z linka i rzutką
Motopompa szlamowa SUBARU PTX 301T
Maszt oświetleniowy przenośny 3x500 wat
tymczasowy garaż blaszany na nowo zakupiony samochód
oraz inny drobny sprzęt podręczny (kilofy, łopaty, siekiery, topory, itp.)

W tym miejscu należy wspomnieć że OSP Laskowa  jako jedyna w całym powiecie 
Limanowskim dysponuje w/w samochodem ratownictwa technicznego, który jest 
wyposażony w urządzenie żurawiowe HIAB 650, stacjonarny agregat prądotwórczy 
o mocy 20 kVA napędzany z samochodu, jak również 2 wciągarki linowe hydrauliczne, 
poduszki pneumatyczne  i sprzęt hydrauliczny do cięcia karoserii samochodów i nie 
tylko.

Państwa wkład jest dla nas bardzo istotny. Dlatego też  prosimy o pamięć 
w przyszłym roku. Dla nas każda złotówka jest na wagę złota. Przekazując 1% na naszą 
działalność podnosicie Państwo stopień własnego bezpieczeństwa, jak również 
wszystkich mieszkańców gminy Laskowa. 

Wszystkim tym którzy zdecydują się w ten sposób pomóc naszej jednostce 
już teraz serdecznie dziękujemy !

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
pragniemy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wszystkiego dobrego
i samych szczęśliwych chwil
w nadchodzącym Nowym 2009 Roku.

życzy
Zarząd OSP Laskowa
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1% dla OSP w Laskowej

 Do Zarządu Stowarzyszenia  „Na Śliwkowym Szlaku” działająca jako 
Lokalna Grupa Działania, wybrani zostali: Katarzyna Jasnos (Iwkowa) – prezes, 
Piotr Waligóra (Laskowa) – wiceprezes oraz członkowie zarządu: Jarosław 
Gurgul (Czchów), Renata Polek (Lipnica Murowana), Paweł Prus (Gnojnik).

KALENDARIUM WYDARZEŃ:

- 2 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Założycielskie (Bacówka „Biały Jeleń”), 
a 29 lipca Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
- kwiecień-październik – prace nad kompletowaniem materiałów do Lokalnej 
Strategii Rozwoju.
- 24 października odbyło się w Laskowej kolejne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, podczas którego, oprócz spraw 
związanych z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju, omówiono też bieżące 
funkcjonowanie Stowarzyszenia oraz dokonano niezbędnych zmian w statucie 
oraz regulaminach.
- październik-listopad – zebrania Zarządu Stowarzyszenia – prace nad Lokalną 
Strategią Rozwoju (Gnojnik, Czchów, Lipnica Murowana), udział członków 
Zarządu i Rady w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski 
oraz Małopolską Sieć Lokalnych Grup Działania, do której przystąpiło też 
Stowarzyszenie.
- listopad-grudzień – realizacja projektu „Ze sztuką na ty” 
- 17 listopada – złożenie wniosku do programu 9.5 POKL na realizacje działań 
na całym obszarze Stowarzyszenia.
- 17 listopada-15 stycznia – ogłoszenie naboru wniosków o wybór Lokalnej 
Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ogłoszony przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich osi 4 Leader.
- 26 listopada – podpisanie porozumienia z przedstawicielami prasy lokalnej 
(„Czas Czchowa” – Czchów, „Wieści Gminne” – Gnojnik, „Echo znad Beli” – 
Iwkowa, „Biuletyn Informacyjny” – Laskowa, „Wiadomości Lipnickie” – Lipnica 
Murowana).
- 1 grudnia – szkolenie dla członków Rady, czyli organu decyzyjnego, którego 
głównym zadaniem będzie kwalifikowanie projektów do dofinansowania 
w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności (Bacówka „Biały 
Jeleń”).
PRZED NAMI: 
- Grudzień: przystąpienie do Stowarzyszenia gminy Gródek nad Dunajcem 
i gminy Łososina Dolna. W okresie między Świętami Bożego Narodzenia 
a Nowym Rokiem planowane jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
podczas którego przyjęta zostanie Lokalna Strategia Rozwoju, czyli 
podstawowy dokument przyszłej działalności Stowarzyszenia 
- Styczeń: złożenie wniosku o wybór i funkcjonowanie LGD do Urzędu 
Marszałkowskiego (udział w tym konkursie jest niezbędnym warunkiem 
otrzymania dotacji na funkcjonowanie Stowarzyszenia w okresie 2009-2015).

 O Leaderze słów kilka: 

Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich osi 4 Leader jest 
przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację 
mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich 
waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania 
w system zarządzania danym obszarem. Leader jest oddolnym partnerskim 
podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy 
działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską 
lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej 
innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, 
historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: 
publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów 
tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne 
dla obszaru objętego LSR. 

Paweł Jonika 
Inspektor UG

Na Śliwkowym 
Szlaku
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STAWKI PODATKU NA 
2009 r.

od 1 pojazdu  w zł.

Lp.  WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

Zawieszenie osi 
pneumatyczne       

i uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi

1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1

 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

 

948,00 1052,00
1.2

 

nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

 

948,00 1052,00
1.3

 

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton

 

948,00 1052,00
1.4

 

nie mniej niż 15 ton i więcej

 

948,00 1326,00
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton 948,00 1052,00
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton 1052,00 1158,00
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 1052,00 1158,00
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony 1474,00 1580,00
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton 1474,00 1684,00
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej 1684,00 1790,00
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1684,00 1790,00
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton 1684,00 1790,00
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 1684,00 1790,00
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 1790,00 2506,00
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej 1894,00 2506,00

STAWKI PODATKU NA 2009 r.
od 1 pojazdu   w zł.

Lp.  WYSZCZEGÓLNIENIE  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
Zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa

 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne      

i uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi

1.

 

Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

1.1

 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

 

738,00 842,00
1.2

 

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

 

738,00 842,00
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 738,00 968,00
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1562,00 1972,00
1.5 powyżej 36 ton 1562,00 2118,00

2. Ciągnik  siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1316,00 1822,00
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 1316,00 1822,00
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej 2025,00 2555,00

STAWKI PODATKU NA 2009 r. 
od 1 pojazdu  w zł.

Lp.  WYSZCZEGÓLNIENIE  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(DMC) 
zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd 

silnikowy

 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne    
   i uznane za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi

1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:

 

1.1

 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

 

316,00 348,00
1.2

 

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

 

316,00 348,00
1.3

 

nie mniej niż 25 ton i 36ton włącznie 

 

348,00 590,00
1.4

 

powyżej 36 ton

 

422,00 590,00
2.Przyczepy i naczepy o dwóch  osiach  i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 316,00 422,00
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton 652,00 896,00
2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie 896,00 1370,00
2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 896,00 1370,00
2.5 nie mniej niż 38 ton  i powyżej 1210,00 1790,00
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 800,00 1078,00
3.2 powyżej 36  ton i mniej niż 38 ton 800,00 1078,00
3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej  1078,00 1440,00

STAWKI  PODATKU
 OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

NA TERENIE GMINY LASKOWA

3 Miesięczna stawka za 1 m ścieków wprowadzonych do 
urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa wynosi 1,30 
netto + podatek VAT. 

3 Stawka za 1 m ścieków przyjmowanych na punkt zrzutu 
przy oczyszczalni ścieków w Ujanowicach wynosi 0,74 zł. 
netto+ podatek VAT . 

Podatek leśny na 2008 rok

Stawki podatku 
od nieruchomości na 2008 rok

Rada Gminy Laskowa obniżyła kwotę stanowiącą średnią cenę 
sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2008 r. 
z kwoty 152,53 zł. do kwoty: 110 zł. przyjmowaną jako pod-
stawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Laskowa.

1. Od gruntów:                    
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
2i budynków 0,42 zł. od 1m  powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych 3,90 zł. od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-

2 
zacje pożytku publicznego 0,10 zł. od 1 m powierzchni,

2. Od budynków lub ich części:
21) mieszkalny 0,24 zł. od 1 m  powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

2prowadzenie działalności gospodarczej 14,00 zł. od 1 m ,
3) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

2
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł. od 1 m  
powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych 4,01 zł. od 

2
1 m  powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
2

statutowej działalności pożytku publicznego 3,37 zł. od 1 m  
powierzchni użytkowej,

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej – 2 % wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

L.p.
 

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA 
CAŁKOWITA (DMC) POJAZDU 
SAMOCHODOWEGO 

 

STAWKI PODATKU NA TERENIE 
GMINY na 2009  r.

od 1 pojazdu w zł.

1.1

 

Samochód ciężarowy o DMC  powyżej 3,5 tony do 
5,5 tony włącznie

 

538,00

1.2

 

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 
ton włącznie 

 

642,00

1.3

 

Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i 
poniżej 12 ton

 

747,00

2.

 

Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu 
pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton

 

884,00

3. Przyczepa i naczepa o DMC  zespołu pojazdów od 7 
ton i poniżej 12 ton

279,00

4.1 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniej niż 16 421,00

4.2 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia nie mniej niż 
16 i mniej niż 30 

632,00

4.3 Autobusy z liczba miejsc do siedzenia równą i 
wyższą niż 30

1474,00

 STAWKI  PODATKU 
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

NA TERENIEW GMINY LASKOWA


