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W dniu 1 lutego 2004 
roku, dzieci wyst¹pi³y 
w przedstawieniu jase³-
kowym w Koœciele Para-
fialnym w Laskowej. 
Jase³ka zosta³y przygoto-
wane przez panie nauczy-
cielki Jadwigê Wroñsk¹, 
Katarzynê Hebda, oraz 
pani¹ dyrektor przed-
szkola El¿bietê Janas. 
Nale¿y podkreœliæ du¿e zaanga¿owanie rodziców, 
którzy przygotowali kostiumy, oraz wspierali ma-
³ych aktorów w czasie wystêpu.

Parafialna Grupa Kolêdnicza „Z konikiem”, tak jak wiele innych 
grup kolêdniczych nie pozwala umrzeæ tradycji. W okresie Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia, kolêduje od zagrody do zagrody ¿ycz¹c wszystkim 
gospodarzom wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku. 

Grupa powsta³a w 1998 roku, w pierwszym roku kolêdowania 
zgromadzone datki przeznaczy³a na zakup kostki brukowej 
i wykonanie chodnika wokó³ koœcio³a w ¯mi¹cej, z kolejnych lat na pomoc w finansowaniu budowy 

plebani. 
W 2004 roku grupa zadebiutowa³a w nastêpuj¹cych konkursach 
Kolêdniczych:

X Przegl¹d Grup Kolêdniczych w Laskowej
V Powiatowy Przegl¹d Kolêdniczy „Œwiêta Godnie u Zagórzan, 
Lachów i Górali” w Kasinie Wielkiej
XXXII Góralski Karnawa³ w Bukowinie Tatrzañskiej

We wszystkich wymienionych konkursach grupa „Z konikiem” 
odnios³a sukces, zdobywaj¹c pierwsze miejsca. 

v
v

v

Kolêdnicy ze ¯mi¹cej
- wygrali!!!

Henryk Tokarz

Przedszkolaki  na  scenie

El¿bieta Janas
Dyrektor Przedszkola Samorz¹dowego

w Laskowej



2- pozosta³ych 3,00 z³ od 1 m  powierzchni 
u¿ytkowej

Od budowli 
- 2% ich wartoœci okreœlonej na p o d s t a w i e  
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
 

1. Place sk³adowe - 1,60 netto
2. Pod handel - 2,10 netto
3. Pod us³ugi - 1,90 netto
4. Us³ugi kulturalne i rozrywkowe - 1,10 netto
5. Produkcja przemys³owa - 1,60 netto
6. Uprawy rolne - 0,07 brutto

Przyjête stawki czynszu okreœlone pod 
pozycj¹ 1-5 stosuje siê za okres 1 miesi¹ca, 

natomiast w pozycji 6 za okres 1 roku. 
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W dniu 03.02.2004r w Publicznym Grupa VI Œwiat³o w fotosyntezie
Gimnazjum w Ujanowicach odby³a siê pre- Grupa VII Fajerwerki, barwa p³omienia 
zentacja projektu dydaktycznego z fizyki na i œwiat³o gazów szlachetnych.
temat ”Œwiat³o” czyli „O tym co œwieci Grupa VIII Pioruny piêkne, tajemnicze 
i dlaczego?” By³ to ostatni etap realizacji i groŸne œwiat³o b³yskawic na niebie.
przez 32 uczniów tutejszego gimnazjum Grupa IX S³owo „œwiat³o” w wierszach, 
obszernego zadania przygotowanego cytatach literackich, przys³owiach, 
i koordynowanego przez nauczyciela fizyki powiedzonkach, Biblii  i mitach.
i chemii Anetê Niezabitowsk¹ - Bieleck¹. Pokaz by³ widowiskowy zawiera³ 
Zadanie to reali- elementy za-
zowali uczniowie bawy, insce-
klas trzecich gim- nizacji, wyk³a-
nazjum po lek- d u ,  d e m o n -
cjach w ci¹gu s t r o w a n y c h  
ca³ego pó³rocza. doœwiadczeñ. 

Do jego rea- Nowe pojêcie 
lizacji w³¹czyli siê z fizyki zwi¹-
równie¿ nauczy- zane z tematem 
ciele przedmio- projektu obu-
tów koreluj¹cych dowane by³o 
z tematem bloku w  o g r o m n ¹  
matematyczno - liczbê powie-
przyrodniczego dzonek, przy-
z którymi na zajêciach kó³ przedmiotowych s³ów, wierszy, cytatów literackich, potocz-
uczniowie konsultowali zdobyte informacje nych znaczeñ, ró¿nych terminów i odniesieñ 
oraz wyjaœniali problemy. do innych nauk.

Uczniowie realizuj¹c projekt korzystali Znakomitym uzupe³nieniem pre-
z ró¿nych Ÿróde³ informacji: zentacji by³y materia³y przygotowane przez 
- wypo¿yczali ksi¹¿ki z biblioteki szkol- uczniów: albumy, referaty, plansze, plakaty, 

nej, publicznej i uniwersyteckiej, eseje, wiersze, cytaty, rysunki wykonane na 
- czerpali informacje z ró¿nych czaso- folii, aparatura i materia³y potrzebne do 

pism naukowych i popularnonauko- demonstracji pokazów - doœwiadczeñ, które 
wych, nastêpnie przekazane zostan¹ do biblioteki 

- wykorzystywali informacje zdobyte szkolnej, wzbogac¹ jej ksiêgozbiór i bêd¹ 
w internecie. cenn¹ pomoc¹ naukow¹ dla wielu zaintere-

sowanych tym tematem. Zdjêcia wykonane 
Prezentacja przebiega³a na sali gimnas- w czasie projektu trafi¹ do kroniki i gazetki 

tycznej, gdzie panowa³ pó³mrok, œwieci³y szkolnej.
latarki rozstawione w ró¿nych miejscach Praca nad projektem mia³a za zadania 
i lampki imituj¹ce gwiazdy na niebie. Na przekazanie uczniom - bez „ wciskania” ze 
frontowej œcianie wœród migaj¹cych œwiate³ strony nauczyciela nastêpuj¹cych faktów:
widnia³ ogromny napis „ Œwiat³o odwieczna - jak piêkn¹ i bogata nauk¹ jest  fizyka!
zagadka”. - jak trudna i wa¿na jest umiejêtnoœæ 

Podczas prezentacji projektu ka¿da gru- pracy zespo³owej, zdobywania wiedzy, 
pa jasno i atrakcyjnie przedstawi³a syntezê prezentacji i osi¹gania zamierzonych 
zdobytych informacji zgodnie z wybranym celów.
przez siebie tematem stanowi¹cym cz¹stkê 
tego obszernego zagadnienia „Œwiat³o” Szczególnie cenne by³o zaanga¿o-
a to: wanie uczniów i pobudzenie drzemi¹cego 
Grupa I Od Platona do Einsteina” - w nich ogromnego twórczego potencja³u. 
pogl¹dy uczonych na istotê œwiat³a Tym sposobem mo¿na sprawiæ, aby prze-
Grupa II Budowa atomu i emisja œwiat³a ciêtny uczeñ spojrza³ na fizykê inaczej czy-
czyli „Sk¹d siê bierze œwiat³o” li nie tyle na przedmiot trudny i nudny, co 
Grupa III S³oñce nasza dzienna gwiazda, ciekawy, po¿yteczny i piêkny.
œwiat³o Ksiê¿yca, komet, planet i zorzy 
polarnej.
Grupa IV Od ³uczywa do lasera - 
termiczne Ÿród³a œwiat³a
Grupa V Luminescencja - œwiat³o ¿ywych 
roœlin i  zwierz¹t,  luminescencja 
w minera³ach, fosforany, zastosowanie 
minera³ów fluoryzuj¹cych w technice.

Od gruntów:
- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci 

2gospodarczej, 0,30 z³ od 1 m  powierzchni
- pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 z³ 
od 1 ha powierzchni

2- pozosta³ych, 0,05 z³ od 1 m
Od budynków lub ich czêœci:

2- mieszkalnych 0,20 z³ od 1 m  powierzchni 
u¿ytkowej

- zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-

2nych 12,00 z³. od 1 m  powierzchni u¿ytko-
wej

- zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gos-
podarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materia³em siewnym 8,11 z³ 

2od 1 m  powierzchni u¿ytkowej
- zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci 

gospodarczej w zakresie udzielania œwiad-
2czeñ zdrowotnych 3,49 z³ od 1 m  

powierzchni u¿ytkowej

Stawki podatku od nieruchomoœci:

2Stawki czynszu za 1 m
wydzier¿awionego gruntu, 
stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Laskowa:

„ŒWIAT£O ODWIECZNA ZAG£ADA”
czyli

CO ŒWIECI I DLACZEGO?

Aneta Niezabitowska- Bielecka 
nauczyciel fizyki i chemii

w Publicznym Gimnazjum
w Ujanowicach

STAWKI PODATKU OD ŒRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Lp. Rodzaj i dopuszczalna masa ca³kowita (DMC) pojazdu samochodowego

Stawki podatku obowi¹zuj¹ce
na terenie gminy w z³ od 1 pojazdu

Wyprodukowane do koñca 1997r. Wyprodukowane po 1997r.

1 SAMOCHODY CIÊ¯AROWE

1.1

1.2

1.3

Samochód ciê¿arowy o DMC od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

Samochód ciê¿arowy o DMC powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

Samochód ciê¿arowy o DMC powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

520 z³

620 z³

800 z³

500 z³

600 z³

620 z³

2 CI¥GNIKI SIOD£OWE

2.1 Ci¹gnik siod³owy i balastowy o DMC zespo³u poj. od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton 880 z³ 800 z³

3 PRZYCZEPY I NACZEPY

3.1

3.2

Przyczepa i naczepa o DMC zespo³u poj. od 7 ton i poni¿ej 10 ton

Przyczepa i naczepa od DMC zespo³u poj. powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12 ton

240 z³

280 z³

220 z³

250 z³

4 AUTOBUSY

4.1

4.2

4.3

Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniej ni¿ 16

Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia nie mniej ni¿ 16 i mniej ni¿ 30

Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia równ¹ i wy¿sz¹ ni¿ 30

400 z³

600 z³

1400 z³

„Szko³a 

z Klas¹”
W roku szkolnym 2002/2003 

Publiczne Gimnazjum i Szko³a 
Podstawowa w Ujanowicach przyst¹-
pi³y do ogólnopolskiego konkursu 
„Szko³a z klas¹” organizowanego pod 
patronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœ-
niewskiego.

Dziœ obie te szko³y otrzyma³y ju¿ 
„Certyfikat Szko³y z Klas¹”. Szko³a 
z klas¹ to taka, która dobrze uczy, 
sprawiedliwie ocenia, pomaga uwie-
rzyæ w siebie, tworzy dobry klimat 
i przygotowuje do przysz³oœci. Na 
liœcie szkó³ z klas¹ znalaz³o siê 159 
szkó³ podstawowych i 126 gimna-
zjów z Polski. W naszym powiecie 
limanowskim tytu³ „Szko³y z Klas¹” 
oprócz naszej Szko³y Podstawowej 
i Gimnazjum otrzyma³a SP w Starej 
Wsi, SP w Kamienicy i SP w Jadam-
woli. 

Obecnie dziêki certyfikatowi, 
Publiczne Gimnazjum w Ujanowi-
cach podjê³o dalsz¹ wspó³pracê 
z Polsk¹ Fundacj¹ Dzieci i M³odzie-
¿y w ramach programu „Równaæ 
Szanse 2003 - Szko³y Aktywne”.
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Dochody  54 514,33 z³
1. ze zbiórki kalendarzy  12 053,00 z³
2. darowizny od firm  22 000,00 z³
3. dotacja na Krajowy System 

Ratowniczo-Gaœniczy  10 000,00 z³
4. saldo z ubieg³ego roku  9 161,33 z³
5. inne dochody  1 300,00 z³

Wydatki  53 913,89 z³
1. sp³ata kredytu na zakup samochodów 

po¿arniczych  47 812,75 z³
2. zakup 2 szt. opon do samochodu 

po¿arniczego  5 500,00 z³
3. pozosta³e wydatki  601,14 z³

W 2002 roku zaci¹gnêliœmy trzyletni kredyt na zakup samo-
chodów po¿arniczych, który dziêki ofiarnoœci mieszkañców 
Laskowej, Jaworznej i Kamionki Ma³ej staramy siê systema-
tycznie sp³acaæ. Znacz¹cego finansowego wsparcia udzielaj¹ 
nam równie¿ takie firmy jak: Bank Spó³dzielczy, Stanis³aw 
£ukasik - INTER-BUD, Bogdan i W³odzimierz Chwastek - 
Stacja Narciarska, Wies³aw Jêdrzejek - BUDMOST, Henryk 
Jêdrzejek - WOD-KAN-GAZ-CO, Firma Handlowa Krzysztofa 
Che³meckiego, Stanis³aw Zawada - MONOLIT, Zak³ad Stolarski 
Tadeusza Wójcika i Roman Dudek - LASKOPOL.   

Kwota kredytu zaci¹gniêtego na zakup samochodów po¿ar-
niczych -  85 500,00 z³
odsetki kredytowe - 29 550,00 z³ 

Kwota sp³acona w latach 2002-2004 - 59 312,75 z³
Pozosta³o do sp³aty - 55 737,25 z³

Bie¿¹ce wydatki zwi¹zane z utrzymaniem gotowoœci bojowej 
naszej Jednostki pokrywane s¹ z bud¿etu Gminy. W bie¿¹cym 
roku nasza Stra¿ obchodzi 50-lecie istnienia. Wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób pomagaj¹ stra¿akom sk³adamy 
serdeczne podziêkowania.
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Co s³ychaæ w Sejmie? 

Z powa¿aniem
Tadeusz Parchañski

Pose³ na Sejm RP

Artyku³ 192 Regulaminu Sejmu 
mówi miêdzy innymi, ¿e pos³owi 
przys³uguje prawo z³o¿enia inter-
pelacji w sprawach o zasadniczym 
charakterze i odnosz¹cych siê do 

problemów zwi¹zanych z polityk¹ pañstwa. Interpelacjê 
sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Marsza³ka Sejmu. 
OdpowiedŸ na interpelacjê jest udzielana w formie pisemnej 
nie póŸniej ni¿ w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
interpelacji.Jako pose³ IV kadencji zg³osi³em dotychczas 15 
interpelacji. Ostatnia zosta³a skierowana do Grzegorza Kur-
czuka, Ministra Sprawiedliwoœci.

Interpelacja w sprawie ra¿¹cej niesprawiedliwoœci i bra-
ku skutecznoœci wymiaru sprawiedliwoœci, na przyk³adzie 
oko³o dwustu pracowników by³ej Spó³dzielni „Limano-
wianka” w Limanowej w woj. ma³opolskim.
    Oto jej fragmenty:
Problemem, na który w sposób szczególny chcia³bym zwróciæ 
uwagê Pana Ministra jest ra¿¹ca niesprawiedliwoœæ i brak 
skutecznoœci wymiaru sprawiedliwoœci, których ofiar¹ pad³o 
oko³o dwustu pracowników by³ej Spó³dzielni „Limanowian-
ka”. Pracownicy ci od trzech lat nie mog¹ wyegzekwowaæ 
niewyp³aconych wynagrodzeñ za swoj¹ pracê. Nale¿y 
podkreœliæ, ¿e s¹ to inwalidzi II i III grupy, bez mo¿liwoœci 
znalezienia jakiejkolwiek pracy i czêsto bez œrodków do ¿ycia. 
S¹d Rejonowy w Limanowej Wydzia³ IV Pracy w latach 2001-
2003 wyda³ wiele wyroków zas¹dzaj¹cych zap³atê zaleg³ych 
wynagrodzeñ. Wyrokom tym nadano rygor natychmiastowej 
wykonalnoœci. Do dnia dzisiejszego pokrzywdzeni pracow-
nicy nie otrzymali zaleg³ych wynagrodzeñ. Nie otrzymali ich 
nie z braku pieniêdzy, tylko z powodu ra¿¹cej nieskutecznoœci 
organów wymiaru sprawiedliwoœci. Jak inaczej okreœliæ to 
zjawisko, skoro kilkanaœcie tysiêcy z³otych wynagrodzenia 
otrzymali komornicy, którzy prowadzili bezskuteczne postê-
powania, a S¹d Okrêgowy w Nowym S¹czu w dniu 14 stycznia 
2004 roku przyj¹³ od g³ównego oskar¿onego  w³aœciciela 
Firmy „Igell” B.J. kaucjê w wysokoœci 180 000 z³ i wypuœci³ go 
na wolnoœæ. Pracownikom zosta³y tylko wyroki z rygorem 
natychmiastowej wykonalnoœci. Za te wyroki ludzie chleba 
niestety kupiæ nie mog¹. To szczególnie ra¿¹cy przyk³ad lekce-
wa¿enia pokrzywdzonych obywateli. Gdzie maj¹ oni docho-
dziæ swoich praw? 

Wiêcej o wniesionych przeze mnie interpelacjach, oraz 
mojej dzia³alnoœci w Sejmie - na mojej stronie internetowej 
www.parchanski.pl oraz w biurze poselskim w Limanowej, 
ul. Jana Paw³a II 5, tel. 3370015.

Korzystaj¹c z uprzej-
moœci redakcji, pozwalam 
s o b i e  r o z p o c z ¹ æ  c y k l  
informacji o mojej dzia³alnoœci 
poselskiej. Liczê, ¿e spotka siê 

z Pañstwa ¿yczliwym przyjêciem i zainteresowaniem oraz 
zachêcam Pañstwa do kontaktu z moim biurem poselskim 
lub ze mn¹ osobiœcie. Poza opisywaniem dzia³alnoœci 
w Sejmie bêdê równie¿ informowa³ o moich inicjatywach 
w terenie.

Polityka jaka jest w naszym kraju, ka¿dy widzi. K³óc¹ 
siê wszyscy ze wszystkimi. Uzna³em, ¿e dobrze by³oby aby 
w Limanowej by³o inaczej. Zapraszaj¹c parlamentarzystów 
maj¹cych pomocnicze biura w Limanowej oraz przedsta-
wicieli wszystkich si³ politycznych naszego powiatu, 
zainicjowa³em pracê „Ponad Podzia³ami” dla rozwoju 
powiatu  limanowskiego.

Moje zaproszenie zechcieli przyj¹æ i w dyskusji wziêli 
udzia³ pos³owie: Jan Knapik (SLD) Gorlice, Ryszard Nowak 
(PiS) Nowy S¹cz, Tadeusz Parchañski (PO) Limanowa, 
Starosta Powiatu Limanowskiego, Wójt Gminy Limanowa , 
Burmistrz Miasta Limanowa oraz limanowscy liderzy SLD, 
PSL i RS AWS. Ró¿nimy siê politycznie, ale jak wynika³o 
z dyskusji chcemy wspólnie pracowaæ dla rozwoju lima-
nowszczyzny. Nasze prywatne dobre kontakty powinny 
zacz¹æ przek³adaæ siê na wspólne dzia³ania i lobbowanie na 
rzecz najwa¿niejszych dla regionu inwestycji. A do zro-
bienia jest bardzo wiele! 

W wypowiedziach poszczególnych goœci, obok bol¹-
czek i codziennych trudnoœci funkcjonowania samorz¹dów, 
pojawia³o siê wiele wa¿nych dla regionu inwestycji: 
budowa zbiornika w M³ynnem, budowa linii kolejowej Kra-
ków-Piekie³ko, obwodnica Limanowej czy te¿ rozbudowa 
bazy turystycznej Limanowej. D³ugo dyskutowano tak¿e o 
problemach Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz 
stanie dróg powiatowych i mo¿liwoœciach pozyskiwania 
œrodków na ich modernizacjê i bie¿¹ce utrzymanie.

Reasumuj¹c, mam nadziejê, ¿e by³o to pierwsze tego 
typu spotkanie, ale z pewnoœci¹ nie ostatnie. W sprawach 
dotycz¹cych naszego regionu mówimy jednym g³osem.
Serdecznie zapraszam do kontaktu z moim biurem posel-
skim w Limanowej przy ul. Zielonej 4 tel./fax. 3375394.

Szanowni mieszkañcy
gminy Laskowa

Z powa¿aniem
Bronis³aw Dutka

Pose³ na Sejm RP

Czym jest 
interpelacja 
poselska?
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Herb - przedstawia w tarczy typu hiszpañskiego 
w polu b³êkitnym s³oñce o szesnastu 
promieniach, a pod nim u podstawy tarczy krzy-
waœñ srebrn¹ po prawej oraz krzy¿ w kszta³cie  
majstu³y „T” po lewej.

S³oñce - symbolizuje wypoczynkowo - turys-
tyczny charakter gminy. 
Krzywaœñ - znajduje siê w herbie Dru¿yna, 
którym pos³ugiwali siê wielowiekowi w³aœci-
ciele Laskowej - Laskowscy.
Majstu³a „T” - podkreœla zwi¹zki zakonu staro-
s¹deckich Klarysek z wioskami Gminy 
w wiekach XIII-XVIII. 
B³êkitne t³o - barwa b³êkitna jest kolorem Matki 
Bo¿ej, nieba i wiary, nawi¹zuje do kultu maryj-
nego.

Flaga - flagê stanowi prostok¹tny p³at o pro-
porcjach 5:8, dzielony w s³up w proporcjach 
1:2:1 w barwach: b³êkitny przy drzewcu i w czê-
œci swobodnej oraz bia³y œrodkowy. Poœrodku 
p³ata flagi na pasie bia³ym - herb Gminy. Barwy 
flagi nawi¹zuj¹ do barw herbu.

Mamy
herb i flagê!
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2. darowizny od firm  22 000,00 z³
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Mamy
herb i flagê!
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Uczniowie Szko³y 
Podstawowej w Kamionce 
M a ³ e j  w z i ê l i  u d z i a ³  
w konkursie pt: „Uczczenie 
Dnia Ziemi Czynem” zorganizowanym przez 
Ogólnopolski Miesiêcznik Ekologiczny 
„EKOŒWIAT”. Do konkursu przyst¹pi³o 179 
szkó³ z ca³ej Polski, my zajêliœmy I miejsce. 
W nagrodê zostaliœmy zaproszeni przez Pani¹ 
Barbarê Templin - Redaktor Naczeln¹ 
„EKOŒWIAT” i Pana Antoniego Gucwiñ-
skiego - dyrektora wroc³awskiego ZOO do 
Wroc³awia. Wycieczka by³a bardzo 
pouczaj¹ca i dostarczy³a nam niezapomnia-
nych prze¿yæ. W czasie trzydniowego pobytu 
mieliœmy okazjê goœciæ w prawdziwej redakcji, poznaæ ca³y zespó³ redakcyjny 
i dowiedzieæ siê w jaki sposób powstaje „EKOŒWIAT”, który jest nasz¹ ulubion¹ lektur¹.   

We Wroc³awskim ZOO Pan Gucwiñski zaprosi³ nas na œniadanie 
i wspaniale opowiada³ o zwierzêtach. W czasie wêdrówek po  przepiêknym Wroc³awiu 
towarzyszy³ nam znakomity przewodnik - Pan W³adys³aw Sroka. Mieliœmy okazjê 
poznaæ historiê i zabytki miasta oraz zobaczyæ jego wspó³czesne oblicze. 

Jesteœmy bardzo wdziêczni redakcji „EKOŒWIATA” za wspania³e wyró¿nienie. 
Cieszymy siê, ¿e nasze skromne poczynania 
na rzecz œrodowiska zdoby³y tak wysokie 
uznanie. Pani Redaktor Barbarze Templin 
bardzo dziêkujemy za okazan¹ nam 
¿yczliwoœæ i ¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci 
w pracy i w ¿yciu prywatnym.  

Uczniowie SP w Kamionce Ma³ej
 Wanda Chochliñska - dyrektor szko³y
Ewa Ficoñ - opiekun ko³a LOP

7 lutego 2004 roku w Gminnym Oœrodku Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej odby³ siê VI Plebiscyt 
Najpopularniejszych Pi³karzy i Trenerów Limanowskiego Podokrêgu Pi³ki No¿nej  i „Gazety Krakowskiej”. 

Najpopularniejsi pi³karze:
1. Tomasz Zawada (Laskovia) 
2. Pawe³ Tokarz (Laskovia) 
3. Mariusz Przysta³ (Ujanowice) 
4. Piotr Kapturkiewicz (KS Tymbark) 
5. Rafa³ Dudzik (Orkan Szczyrzyc) 
6. Damian Bogacz (Laskovia) 
7. Marek Pacholik (Ujanowice)  
8. Marcin Miœkowiec (Tymbark) 
9. Grzegorz Stok³osa (Jod³ownik) 
10. £ukasz Duchnik (Limanovia) 

Najpopularniejsi trenerzy:
1. Andrzej Zalewski (Laskovia) 
2. Stanis³aw Olesiak (Dobrzanka) 
3. Marian Tajduœ (Limanovia) 
4. Józef Pacholik (Ujanowice) 
5. Grzegorz Dziadoñ (KS Tymbark) 

Dzia³acze roku 2003:
1. Józef Król (Prezes Amatorskiego Klubu Sportowego w Ujanowicach)
2. Józef Orze³ (Prezes Klubu Sportowego Laskovia)
3. Stanis³aw Strug (Prezes Limanowskiego Podokrêgu Pi³ki No¿nej i jego za³o¿yciel w 1985r.) 

Prezydium Ma³opolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Krakowie przyzna³o Srebrne Odznaki Za Zas³ugi 
w Rozwoju Pi³ki No¿nej dla: Adama Noworolnika prezesa Jod³ownika, Józefa Or³a prezesa Laskovii i Bogdana 
Rysia prezesa Mordarki. Wrêczy³ je wiceprezes MZPN, Jerzy Kowalski.

Nasz sukces!Nasz sukces!

Numery dla gospodarstw - gdzie i jak?

Sportowcy roku 2003!Sportowcy roku 2003!

Biura powiatowe ARiMR od 9 lutego br. rozpo- bezpoœrednich do gruntów rolnych bêdziemy Opracowano:
czê³y przyjmowanie wniosków o wpis do sk³adaæ od 15 kwietnia do 15 czerwca 2004 roku. na podstawie danych zawartych na stronach 
ewidencji producentów. Przypomnijmy, ¿e Przypomnijmy p³atnoœci bezpoœrednie przys³u- internetowych Ministerstwa Rolnictwa
ka¿dy rolnik jest zobowi¹zany do z³o¿enia guj¹ posiadaczowi gospodarstwa rolnego o mini- www.minrol.gov.pl
takiego wniosku. Ka¿demu gospodarstwu zosta- malnej ³¹cznej powierzchni co najmniej 1 ha 
nie nadany 9-cyfrowy numer identyfikacyjny. To gruntów rolnych (powierzchnia ta musi siê sk³a-
z kolei jest niezbêdne do ubiegania siê o dop³aty daæ z dzia³ek rolnych nie mniejszych ni¿ 0,1 ha).
obszarowe. Druk wniosku dostêpny jest w biurze Dop³atami objête bêd¹ grunty orne, ³¹ki, 
powiatowym ARiMR w Limanowej oraz na pastwiska, ugory (rozumiane jako grunty, które 
stronie internetowej  www.arimr.gov.pl w danym roku zosta³y wy³¹czone spod uprawy, 
Wype³niony wniosek nale¿y z³o¿yæ w biurze ale na których dokonuje siê odpowiednich 
powiatowym (w naszym przypadku w Limano- zabiegów agrotechnicznych) oraz sady i inne 
wej, ul. Tarnowska 33, tel.(018) 333-90-78 - plantacje wieloletnie.
sekretariat, (018) 333-93-21, 333-93-22, 333-93- Dop³aty obszarowe nie przys³uguj¹ do grun-
25 - Identyfikacja i Rejestracja Zwierz¹t, biuro tów zalesionych, zadrzewionych, zakrzaczo-
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach:  nych, pod budynkami, rzekami, stawami oraz do 
8.15 - 16.15). Wniosek powinien byæ z³o¿ony nie nieu¿ytków.
póŸniej ni¿ 21 dni przed z³o¿eniem pierwszego Prawo do dop³at bêd¹ mieli u¿ytkownicy 
wniosku o p³atnoœci bezpoœrednie. Wniosek gruntów (w³aœciciele, dzier¿awcy oraz osoby 
mo¿na wys³aæ równie¿ poczt¹. Koniecznie u¿ytkuj¹ce grunty z innych tytu³ów prawnych). 
nale¿y pamiêtaæ, ¿e we wniosku musi byæ Dzier¿awa nie musi byæ potwierdzona 
numer konta bankowego. Je¿eli rolnik nie ma notarialnie (umowa cywilno - prawna). Do 
rachunku bankowego, powinien jak najszybciej udokumentowania u¿ytkowania gruntu wystar-
o to zadbaæ. Bez numeru konta Agencja wniosku czy nakaz p³atniczy. Wszelkich dodatkowych 
nie przyjmie. informacji udzieli biuro powiatowe ARiMR 
Natomiast wnioski o przyznanie p³atnoœci w Limanowej ul. Tarnowska 33. 

Zatrudnienie w Urzêdzie Gminy w Laskowej

fakty i liczby (stan na 01.03.2004 r.)

Dziêki bardzo dobrej wspó³pracy Urzêdu Gminy 
z Powiatowym Urzêdem Pracy co roku kilka-
naœcie osób z terenu naszej Gminy ma mo¿li-
woœæ podjêcia pracy na okres kilku miesiêcy. 
Zachêcamy prywatnych przedsiêbiorców do 
korzystania z tego typu form zatrudniania 
pracowników.

 
Punkt 
kolczykowania
zwierz¹t
Laskowa 273
tel. (018) 33 33 137
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REKLAMA
Zapraszamy firmy i instytucje

do umieszczania reklam i og³oszeñ
w naszym biuletynie

PROMOCJA
!!!

AKTYWACJA
 321 z³

Zapewniamy mo¿liwoœæ zamówienia wielu 
dodatkowych atrakcji (klaun, zje¿d¿alnie, 

paint-ball, kabaret itp.)  
Cena do uzgodnienia

Tel: 337 46 50,  333 93 55

JACKÓWKA
rok za³.

1991

Organizacja wesel od A do Z
Zespó³, wy¿ywienie, noclegi, sala z zapleczem, oddzielny parking itp.

Organizujmy dla wszelkich zorganizowanych grup 

(firmy, instytucje, grupy nieformalne, rodziny itp.):

- ogniska z baranem, prosiakiem itp.

- festyny i inne imprezy plenerowe

- urodziny dla dzieci i osób doros³ych

- chrzciny, komunie

A to wszystko w naszych lokalach lub u klienta w domu!
Oferujemy noclegi dla grup w pokojach 2-4 osobowych


