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INWESTYCJE

1.  Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Laskowa. 
W miesiącu maju 2017 r. zakończono prace przy przebudowie i rozbudowie Ośrodka Zdrowia w Laskowej. W ramach przedmiotowego zadania 

wykończono parter budynku o powierzchni użytkowej 190 m2  Wykonawcą robót była Firma Pana Jana Wojtasa z Siekierczyny. 
Wartość zadania: 764.719,35 zł brutto.

2. Budowa parkingu przed budynkiem 
Urzędu Gminy w Laskowej.

W miesiącu kwietniu 2017 r. przekazano do 
użytku parking przed budynkiem urzędu Gminy 
w Laskowej o powierzchni 930 m2 Wykonawcą 
robót była Firma Pana Mariusza Kantora 
z Nowego Sącza. 

Wartość zadania: 153.972,50 zł brutto. 

3. Budowa ogólnodostępnych boisk 
w i e l o f u n k c y j n y c h  p r z y  S z k o ł a c h 
Podstawowych  w Jaworznej i Krosnej.

W miesiącu maju 2017 r. rozpoczęto prace 
przy budowie boisk wielofunkcyjnych przy 
Szkołach Podstawowych w Jaworznej i Krosnej. 
Przewidywany termin zakończenia robót, z uwagi 
na niekorzystne warunki atmosferyczne jakie 
wystąpiły w maju, planuje się na lipiec 2017 roku. 
Wykonawcą robót jest Firma Pana Jana Wojtasa 
z Siekierczyny. 

Wartość zadania: 725.520,79 zł brutto. 

4. Remont drogi gminnej „Chabejówka – 
Maliniska” nr 2530080 w miejscowości 
Kamionka Mała w km 0+000-0+600.

W miesiącu maju 2017 r. Gmina Laskowa 
otrzymała Promesę z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn: Remont drogi gminnej „Chabejówka-
Maliniska” nr 2530080 w miejscowości Kamionka Mała w km 0+000-0+600.

Wartość kosztorysowa zadania: 309.544,95 zł brutto, w tym dotacja z MSWiA – 210.000,00 zł.
Wykonawca robót zostanie wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony.

5. Przebudowa drogi rolniczej „Brzezie” w miejscowości Krosna w km 1+150 – 1+700.
W miesiącu kwietniu 2017 r. Gmina Laskowa otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn: Przebudowa drogi rolniczej Brzezie 

w miejscowości Krosna w km 1+150 – 1+700
Wartość kosztorysowa zadania: 181.449,60 zł brutto, w tym  dotacja ze środków FOGR – 41.970,00 zł.
Wykonawca robót zostanie wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony.

6. Przebudowa drogi rolniczej „Zabrze” w miejscowości Sechna w km 2+910 - 3+300.
W miesiącu czerwcu 2017 r. Gmina Laskowa, w ramach dodatkowego naboru, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu OchronyGruntów 

Rolnych na zadanie pn: Przebudowa drogi rolniczej „Zabrze” w miejscowości Sechna w km 2+910 - 3+300.
Wniosek jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie.



Szanowni Państwo

 Minęło kolejne półrocze VII kadencji samorządu Gminy Laskowa. W związku z tym faktem pozwolę sobie podzielić się z Państwem informacjami 
dotyczącymi realizacji inwestycji na terenie Gminy. W miesiącu czerwcu zakończony został II etap rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Laskowej. 
Pomimo niesprzyjającej aury w sezonie zimowym wykonawca terminowo wywiązał się z umowy co umożliwiło przekazanie nowego obiektu 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej. Posiadanie lokali spełniających rygorystyczne kryteria ubiegania się 
o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia jest jednym z podstawowych warunków jakie musi spełnić SPZOZ aby skutecznie starać się o kontrakty 
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń medycznych o charakterze specjalistycznym. Z informacji przekazanych przez  SPZOZ wynika, 
że w najbliższych miesiącach placówka ta podejmie starania o uzyskanie kontraktu na świadczenie rehabilitacyjne w warunkach ambulatoryjnych
i domowych, zaś na przełomie roku 2017 i 2018 będzie czynić starania o utworzenie innych poradni specjalistycznych. Terminy wyznaczone są przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Kierownikowi i pracownikom SPZOZ życzymy pomyślności w staraniach o uruchomienie nowych poradni, w których pacjenci będą mogli korzystać 
z nieodpłatnych specjalistycznych usług medycznych.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim Radnym Gminy Laskowa za jednomyślność przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie Ośrodka 
Zdrowia w Laskowej, dzięki czemu inwestycja ta mogła być zrealizowana. 

 Trwają prace przy budowie dwóch boisk sportowych: w Krosnej i Jaworznej. Obiekty te będą oddane do użytku przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego a ich realizacja możliwa jest dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki współfinansującego te inwestycje w 70%. Budowa boisk sportowych 
w tych miejscowościach ma szczególne znaczenie w okresie reformy oświaty i powrotu do ośmioklasowego systemu nauczania 
w szkołach podstawowych. 

 
Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” Gmina Laskowa złożyła wniosek o dotację na finansowanie prac 

związanych z rewitalizacją stawów w Laskowej. Uzyskanie dotacji umożliwi stworzenie publicznej przestrzeni rekreacyjnej wokół stawów 
i pozwoli na uporządkowanie tego terenu.

 
W nawiązaniu do informacji przekazanej Państwu w poprzednim numerze biuletynu pragnę poinformować, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji sukcesywnie uwalnia wstrzymane wcześniej środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina złożyła 
w tym roku wnioski o odbudowę popowodziową pięciu dróg lokalnych. W ostatnim dniu miesiąca maja otrzymaliśmy promesę pomocową na pierwszą 
z tych dróg, tj. drogę Habejówka-Maliniska w Kamionce Małej. Droga ma zostać wykonana w okresie do końca miesiąca sierpnia. 

 
Gmina otrzymała również środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę drogi rolniczej Brzezie prowadzącej do gospodarstw rolnych 

w Krosnej i w Kamionce Małej. Droga ta również ma zostać wykonana do końca miesiąca sierpnia. W bieżącym roku oczekujemy na kolejne środki 
z FOGR przeznaczone na drogi rolnicze.

  
 W imieniu samorządu zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wykaszanie rowów i poboczy oraz usuwanie gałęzi drzew zwisających nad 

drogami gminnymi. Apel ten kieruję do tych Mieszkańców, którzy posiadają nieruchomości przylegające bezpośrednio do dróg publicznych na terenie 
naszej gminy. Obowiązki właścicieli gruntów w tym zakresie regulowane są przepisami rangi ustawowej. Zaniechanie tych obowiązków może rodzić 
odpowiedzialność odszkodowawczą. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że odpowiednie utrzymanie otoczenia dróg ma szczególne znaczenie dla wszelkich 
akcji podejmowanych przez służby medyczne, techniczne czy też  straż pożarną. 

Pozostając przy tematyce straży pożarnej pragnę pogratulować Strażakom z OSP w Laskowej nowego wozu bojowego, który został zakupiony przez 
samorząd gminny przy dotacji samorządu Województwa Małopolskiego oraz wkładzie własnym Strażaków. Dotacja udzielona przez Województwo 
Małopolskie była efektem aktywności laskowskiej Jednostki oraz wysokiej liczby przeprowadzonych akcji ratowniczych w ostatnich latach. Jednostka 
z Laskowej od roku 2001 działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Starania o włączenie do krajowego systemu czyni również OSP 
Ujanowice. Dla Jednostki tej w ostatnim czasie za kwotę 88 560,00 zł został zakupiony lekki samochód wielofunkcyjny, który będzie wyposażony 
w specjalistyczną zabudowę finansowaną ze środków własnych OSP. Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim Strażakom 
z terenu naszej gminy za ofiarność i bezinteresowność w ratowaniu życia i zdrowia oraz mienia mieszkańców.    

W związku z trudnościami w pozyskaniu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozbudowę kanalizacji i sieci wodociągowej, samorząd 
gminny czyni starania o alternatywne finansowanie zamierzonej inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.  

W ostatnim czasie uchwałą Rady Gminy Laskowa, połączone zostały dwa przedszkola samorządowe w Ujanowicach i w Laskowej ze Szkołami 
Podstawowymi funkcjonującymi w tych miejscowościach. Utworzenie zespołów Szkolno-Przedszkolnych poprawi ofertę przedszkoli skierowaną do 
rodziców poprzez wydłużenie czasu pracy tych przedszkoli. Jak wynika ze wstępnych wyliczeń połączenie przedszkoli ze szkołami spowoduje wymierne 
oszczędności w funkcjonowaniu tych placówek oraz pomoże w rozwiązaniu problemu braków godzinowych w podstawowym czasie pracy nauczycieli. 
Ma to szczególne znaczenie wobec wdrażanej obecnie reformy oświatowej i wygaszaniem gimnazjów na terenie naszej Gminy.

W tym miejscu pragnę poinformować Państwa, że od miesiąca września na terenie kompleksu szkolnego w Laskowej funkcjonować będzie oddział 
Szkoły Muzycznej z Żegociny. Już w roku szkolnym 2017/2018 utworzone zostaną dwa oddziały klasowe tej szkoły, zaś w zależności od potrzeb 
i możliwości w kolejnych latach liczba oddziałów pierwszych klas szkoły muzycznej może wzrosnąć. Gratulujemy uczniom i rodzicom dzieci, które zostały 
zakwalifikowane do tej szkoły artystycznej na nadchodzący rok szkolny.

Wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom wypoczywającym na terenie naszej gminy życzymy słonecznej aury i miłego wypoczynku.

      

 
       



Nowy samochód dla OSP w Laskowej

W dniu 19.05.2017 r. w Starym Sączu przedstawiciele Samorządu Gminy Laskowa oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej  odebrali  
fabrycznie  nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO. Zakup nowego samochodu pożarniczego był możliwy dzięki projektowi „Bezpieczna 
Małopolska – samochody strażackie.”

Całkowity koszt samochodu to kwota 681 174,00 zł
w tym:

W kabinie zakupionego wozu mieści się 6 strażaków. Jest on 
wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem 
LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. 
Samochodów może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów 
środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwia 
dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Co jest niezwykle ważne – 
samochód jest przyjazny dla środowiska, gdyż silniki spełnia bardzo wysokie 
normy czystości spalin.

Dodatkowo – w ramach projektu -  OSP otrzyma detektor wielogazowy, 
który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego 
z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.

ź Środki w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020. (46,09%)

ź Gmina Laskowa
ź OSP Laskowa – udział własny

- 313.953,00 zł
- 217.221,00 zł
- 150.000,00 zł

Samochód Mercedes Sprinter 
dla OSP w Ujanowicach

W dniu 06.06.2017 r.  jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ujanowicach odebrała samochód marki Mercedes Sprinter 311 CDI 
6-osobowy z napędem 4x4. Samochód zakupiono z przeznaczeniem do 
wykonania na nim specjalistycznej zabudowy pożarniczej. 

Zakup samochodu sfinansowano w całości ze środków Budżetu 
Gminy Laskowa w kwocie 88 560,00 zł. 

Po wykonaniu zabudowy pożarniczej, zakupiony samochód będzie 
drugim pojazdem pożarniczym na wyposażeniu jednostki OSP Ujanowice, 
ubiegającej się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – 
Gaśniczego. 

Program „JUŻ PŁYWAM”

Gmina Laskowa zakończyła realizację projektu „Już pływam” który 
realizowany był w okresie od marca do czerwca 2017 r. w ramach zadania: 
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Nauka pływania odbywała się na Krytej Pływalni w Limanowej, 
w projekcie wzięło udział 60 uczniów ze szkół podstawowych Gminy 
Laskowa  tj; Szkoła Podstawowa  Laskowa, Jaworzna, Kamionka Mała, 
Krosna, Sechna, Ujanowice, Żmiąca. Zorganizowano 4 grupy szkoleniowe 
po 15 uczniów. Każdy z uczniów spędził na basenie 16 godz. Nauka 
pływania odbywała się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i pod 
nadzorem ratowników. Opiekę nad uczniami sprawowało 3 opiekunów. 

Założone we wniosku rezultaty zostały osiągnięte. Uczniowie zdobyli 
podstawowe umiejętności pływania, zapoznali się  z zasadami 
bezpieczeństwa w wodzie, jak i zagrożeniami i sposobami ich zapobiegania 
oraz bezpiecznego korzystania z kąpielisk. 

Na realizację projektu z budżetu Województwa Małopolskiego Gmina 
Laskowa otrzymało pomoc finansową w wysokości 10.250,00 zł. Całkowity 
koszt realizacji projektu wyniósł 22.979,11 zł. w tym wpłaty rodziców – 
6.000,00 zł. środki własne gminy 6.729,11 zł.



XVII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej – już za nami!

W dniu 11 czerwca br. w Laskowej, odbył się XVII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, którego organizatorami byli: Urząd Gminy Laskowa, Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej.

 XVII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej, oceniała komisja 
konkursowa w składzie: dr Waldemar Groń, Leszek Łopalewski, Bogdan 
Matusik. Jurry po gruntownej analizie wszystkich występów postanowiła 
przyznać następujące miejsca:

W GRUPIE I - ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Dwa równorzędne I miejsca, pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody 

pieniężne w kwocie po 1200 zł., przyznano: 
- Orkiestrze Dętej przy OSP Męcina,
- Orkiestrze Dętej  OSP Dobra.
II miejsca „nie przyznano”.
Dwa równorzędne III miejsca, pamiątkowe statuetki, dyplomy 

i nagrody pieniężne w kwocie po 700 zł., przyznano: 
- Orkiestrze Dętej OSP z Mszany Dolnej,
- Gminnej Orkiestrze Dętej OSP w Słopnicach.

W GRUPIE III - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH  PRZY OŚRODKACH 
KULTURY I STOWARZYSZENIACH

I miejsca „nie przyznano”.
II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 

1000 zł., przyznano: Orkiestrze Dętej „Echo Podhala” z Limanowej.
III miejsca „nie przyznano”.
Wyróżnienie, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną 

w kwocie 500 zł. przyznano: Orkiestrze Dętej „Echo Gminy Łukowica”.

W GRUPIE II - ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY PARAFIACH                                                                                                                                                                                                                              
I miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1200 zł., przyznano: 

Parafialnej Orkiestrze Dętej z Jaworznej.
II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł., przyznano: 

Parafialnej Orkiestrze Dętej z Laskowej.
III miejsca „nie przyznano”.

          W  Przeglądzie wzięło udział dziewięć Orkiestr z terenu Powiatu Limanowskiego. 
  - Gminna Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach,
  - Orkiestra Dęta „Echo Gminy Łukowica”,
  - Orkiestra Dęta „Echo Podhala” z Limanowej, 
  -  Parafialna Orkiestra Dęta przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej,
  - Parafialna Orkiestra  Dęta  z  Jaworznej, 
  - Orkiestra Dęta przy OSP  Męcina,
  - Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej, 
  - Orkiestra Dęta OSP Dobra,
  - Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej.

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

- Orkiestrę Dętą przy OSP Męcina,
- Orkiestrę Dętą OSP Dobra,
- Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dolnej,
- Gminną Orkiestrę Dętą OSP w Słopnicach,
- Parafialną Orkiestrę Dętą z Jaworznej,
- Parafialną Orkiestrę Dętą z Laskowej,
- Orkiestrę Dętą „Echo Podhala” z Limanowej.
 
Wszystkie Orkiestry 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. 

 Wszystkim Orkiestrom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.



Nasza Szkoła –Twoją  Szansą
  Od 1 września 2017r. 86 uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Ujanowicach z klas od I – VI będzie brać udział w projekcie „Nasza 

Szkoła – Twoją Szansą ”. Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu rozpoczną się  we września 2017r. i trwać będą do czerwca 2019r. Projekt  jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 – Poddziałanie  10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Założenia programowe przygotowała firma szkoleniowa 
„Memo Art – Gabriela Sus” we współpracy z Zespołem Szkół im. Świętej Kingi w Ujanowicach.                  

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne: zajęcia z matematyki, informatyki oraz fakultatywnie do wyboru przez uczniów: kursy językowe, zajęcia 
z psychologiem, zajęcia z technik uczenia się, motywacji i koncentracji uwagi. Dodatkowo uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymają stypendia 
edukacyjne. Baza szkoły wzbogaci się o wyposażenie do tworzonej  pracowni informatycznej niezbędne do nauki programowania oraz pomoce 
multimedialne do matematyki. 

Partnerem projektu jest Gmina Laskowa.                                                           
                                                                                                                                                                            Zespół Szkół w Ujanowicach

Parafiada dzieci i młodzieży
Z okazji obchodów Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Laskowej jak co roku, została zorganizowana Parafiada Dzieci i Młodzieży. Warto przypomnieć, że 

współzałożycielem (1989r.) propagatorem i długoletnim prezesem Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, był nasz rodak ojciec Józef 
Joniec. Mimo tragicznej śmierci ojca Jońca w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. zainicjowana przez niego działalność wciąż się rozwija.

Tegoroczne święto sportu rozpoczęliśmy Mszą Św. realizując jednocześnie pierwszy filar triady. Następnie uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod 
obeliskiem upamiętniającym ojca Józefa Jońca. Drugi filar mieliśmy okazję zrealizować poprzez obejrzenie spektaklu teatralnego pt. „Lekcja przyjaźni” 
przygotowanego przez uczniów ze szkolnego kółka teatralnego pod opieką pani Katarzyny Banaś. Po przedstawieniu uczniowie przystąpili do rozgrywek 
sportowych. Podczas wszystkich rozgrywek panowała bardzo miła atmosfera oraz dobry, sportowy duch walki i rywalizacji.

Najlepsi sportowcy wezmą udział w Miedzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się w lipcu w Warszawie.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
                                                                                                                                                           Małgorzata Oleksy, Zespół Szkół w Laskowej

Przykłady pociągają, słowa uczą
W dniach 23-24 maja br. odbył się  XIII Młodzieżowy Rajd Turystyczny ,,Szlakami Tajnego Nauczania im. Zofii Oleksy” organizowany przez Zespół Szkół 

w Ujanowicach we współpracy z Urzędem Gminy i GOKSiT w Laskowej. Dwanaście grup rajdowych (ok. 130 osób przemierzało jedną z 6  wytyczonych tras 
tajnego nauczania w okręgu żmiącko-ujanowickim. W pierwszym dniu młodzież zmagała się z trasą i poznawała placówki i historię tajnego nauczania 
w czasie II wojny światowej. Późnym popołudniem uczestnicy udali się do miejscowego kościoła na Mszę Św. w intencji zmarłych profesorów i uczestników 
tajnych kompletów. Kolejnym punktem uroczystości była wieczornica w wykonaniu uczniów  Publicznego Gimnazjum w Ujanowicach im. Św. Kingi pod 
kierunkiem mgr G. Dziedzic i mgr K. Stach. Słowa B. Wolniewicza „Ojczyzna to wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć” stały się mottem 
patriotycznego spotkania. Młodzież w czasie patriotycznej akademii wyraziła myśli i refleksje swojego pokolenia, że czuje się dłużnikami  nauczycieli tajnego 
nauczania, bo nie otrzymali za swój trud i poświęcenie żadnych orderów. Przetrwali w pamięci uczniów, legendzie, piosence, wspomnieniach. Rajd jest okazją 
wyrażenia im szacunku, hołdu i czci oraz pochylenia się w modlitwie  nad ich mogiłami. Patronat honorowy nad rajdem objął Wójt Gminy Laskowa 
i Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.



PUNKT KONSULTACYJNY INFORMACJI, 
WSPARCIA I POMOCY 

W URZĘDZIE GMINY LASKOWA
                                   

 Dyżury specjalistów:
 - psycholog   Beata Leśniak

   I i III poniedziałek miesiąca  15:00 – 17:00
  - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy   Jerzy Szczepaniec
   II i IV piątek miesiąca (lub w razie konieczności po wcześniejszym                                  
   uzgodnieniu)  11:00 – 14:00

 - dr teologii, psycholog    Ksiądz dr Jerzy Smoleń
   II ( 9:00-13:00) i IV (16:00 – 20:00) wtorek miesiąca 
    - dzielnicowy  Marcin Drużkowski 
   I i ostatnia środa miesiąca 9:00 – 10:00 
   tel. 660 408 639 (dostępny w godzinach pracy)

 - pracownik socjalny, specjalista ds.       Dorota Stanisławczyk
   przeciwdziałania przemocy 
   wtorek  8:00 -9:00 

Terminy konsultacji należy ustalać pod numerem telefonu 
609 892 088, 18 3333 025 lub bezpośrednio w GOPS Laskowa.

Konsultacje te są bezpłatne – finansowane ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Laskowej.

Grupa Anonimowych Alkoholików „Michał” spotyka się w każdą 
niedzielę godz. 14:30 w budynku GOKSiT w Laskowej (przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej informuje, że w ramach rozwoju pomocy 
społecznej realizowane będą następujące działania 

skierowane do mieszkańców Gminy Laskowa:
1)  spotkania edukacyjne ze specjalistami z zakresu poprawy stanu zdrowia skierowane do osób starszych, 
2)  specjalistyczne wsparcie dla opiekunów/rodzin osób z niepełnosprawnością, 
3)  utworzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy,
4)  prelekcje w szkołach o tematyce przemocy oraz choroby alkoholowej. 
O wszystkich działaniach i terminach spotkań będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową Gminy Laskowa.  
Szczegóły w/w działań można również uzyskać pod numerem telefonu 609 892 088, 18 3333 025 lub bezpośrednio w GOPS Laskowa.

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laskowej – Dział Świadczeń 

Rodzinnych przypomina, iż od 01 sierpnia 2017 r. można składać wnioski 
o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01 listopada 
2017 do 31 października 2018 roku jak również wniosek o świadczenie 
wychowawcze (500 plus) na okres od 01 października 2017 do 30 września 
2018 r. Natomiast na świadczenia wychowawcze tylko drogą elektroniczną 
od 01 lipca 2017 r. 

Druki wniosków do pobrania w tut. Ośrodku od sierpnia 2017 roku. 
( MRPiPS planuje udostępnić na swojej stronie BIP nowe druki do w/w 
świadczeń, niezwłocznie po ustaleniu w procesie legislacyjnym 
ostatecznego kształtu – do połowy lipca 2017 r.) 

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 754,00 zł na 
osobę, w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 844,00 zł na 
osobę. 

W przypadku, przekroczenia kryterium dochodowego rodziny o kwotę 
nie przekraczającą kwoty przysługujących świadczeń – zasiłek  rodzinny 
pomniejszany jest o kwotę przekroczenia.

Kryterium uprawniające do świadczenia wychowawczego wynosi 
800,00 zł na osobę, w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 
1.200,00 zł na osobę.

Powyższe kryterium dotyczy za 2016 rok.

Wiosenne Spotkanie 
Integracyjne

11  kw ie tn ia  2017  roku ,   w  Szko le 
Podstawowej   im.  Miko ła ja  Kopern ika 
z oddziałami integracyjnymi  w Jaworznej odbyło 
się „II  Spotkanie Integracyjne” dla uczniów 
z niepełnosprawnością z terenu naszej Gminy. 
W tym dniu na uczestników czekała cała moc 
atrakcji i zabaw.  Do drzwi zapukała Pani Wiosna, 
która  zaproponowała dzieciom  zabawy 
plastyczno-manualne. Zwieńczeniem całego 
spotkania były zabawy muzyczno-ruchowe oraz 
wręczenie przez Panią Dyrektor Elżbietę Pajor  
pamiątkowych dyplomów i upominków. 

Głos spod Patrii
W ramach programu unijnego Mobilność kadry edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Laskowej został wprowadzony projekt Międzynarodowy Nauczyciel = 

międzynarodowa szkoła = Młody Laskowianin = obywatel Unii Europejskiej. W ramach realizacji projektu powstała gazetka dwujęzyczna „Głos spod Patrii” 
redagowana przez dzieci i młodzież z naszej szkoły. Gazetkę można przeglądać na stronie internetowej:

http://www.juniormedia.pl/redakcje/panel/laskowiki#
                                                                                                                                                    Życzymy miłej lektury, Zespół Szkół Laskowa 
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Studio Fotografii i Reklamy

-	reportaż:	ślub,	wesel,	chrzest,	komunia
-	sesje	plenerowe,	portrety
-	sesje	rodzinne,	dziecięce,	niemowlęce
-	fotogra�ia	reklamowa	-	mobilne	studio	fotogra�iczne

FOTOGRAFIA	OKOLICZNOŚCIOWA

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.  

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

         Urząd Gminy Laskowa informuje, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi 
w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1074). Ustawa ta zmienia zasady usuwania drzew, 
które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i 
są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Zgodnie z ustawą właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany będzie dokonać 
zgłoszenia Wójtowi Gminy zamiaru usunięcia drzew/a, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na 
wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

„Odkrywamy tajemnice 
Dworu w Laskowej”

W dniach 5-6 czerwca br. odbył się kolejny 
cyk l  spotkań w Dworze Michałowskich 
w Laskowej. Tegoroczna edycja odbywała się 
pod hasłem „Odkrywamy tajemnice Dworu 
w Laskowej”. 

Przedsięwzięcie zreal izowano dzięki 
uprzejmości i gościnności obecnego Dziedzica 
Pana Piotra Pawła Michałowskiego.

„Dworskie” spotkania zostały połączone 
z prezentacją i wykładem pt. „A to Polska 
właśnie...” - obraz Laskowej oraz Dworu 
M i c h a ł o w s k i c h  w e  w s p o m n i e n i a c h , 
literaturze i kulturze, wg opracowania Pani dr 
Katarzyny Pławeckiej pracownika Instytutu 
F i l o l o g i i  P o l s k i e j ,  U n i w e r s y t e t u 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

W trakcie wykładu przedstawiono historię 
Laskowej, zostały przywołane dzieje Dworu, jego 
mieszkańców i właścicieli. Nawiązano do 
twórczości, m.in. dawnej mieszkanki Dworu Julii 
Goczałkowskiej – Lewieckiej, jak i współczesnych 
miejscowych artystów: Stanisława Ptaszka, 
Andrzeja Zelka i Wandy Frączek - Majerskiej.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 r.

Wójt Gminy Laskowa informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub 
współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Laskowa, mogą składać 
w sekretariacie Urzędu Gminy Laskowa wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

•  od 1 lutego 2017 r. do końca lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. 

•  od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku w terminach:

•  1-30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
•  1-31 października 2017 r.  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2017 roku – 1,00 zł
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86,00 zł

OGŁOSZENIE

Gmina Laskowa ma swoją kamerę pogodową
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w centrum Laskowej 

uruchomiliśmy kamerę pogodową. Obraz z kamery dostępny jest pod adresem: 
laskowa.aztv.pl. Dodatkowo na oficjalnej stronie Gminy Laskowa laskowa.pl 
w prawym górnym rogu, zamieściliśmy baner przekierowujący Państwa 
bezpośrednio na obraz z kamery.


