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Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy
Gmina Łabowa podczas epidemii COVID-19
Pierwszy na świecie przypadek Koronawirusa SARS-CoV-2 odnotowano już w grudniu 2019 roku
w Wuhan, w środkowych Chinach. Jest to choroba zakaźna przenoszona głównie drogą kropelkową, jednak może rozprzestrzeniać się poprzez dotykanie zanieczyszczonych powierzchni, a następnie dotknięcie twarzy. Czas między ekspozycją organizmu na wirusa, a początkiem objawów
wynosi zwykle od 2-14 dni. Typowymi objawami tej choroby są: gorączka, kaszel i duszności.
Jak nasza gmina radzi sobie podczas epidemii?
W zawiązku z coraz powszechniejszymi doniesieniami ze świata odnośnie koronawirusa, już
w dniu 10 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Łabowej. Zaproszeni na niego zostali również przedstawiciele placówek oświatowych, jednostek ratowniczych, medycznych oraz radnych Gminy Łabowa. Spotkanie miało na celu ocenę
stanu przygotowania gminy, jak i omówieniu metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.
Podkreślono jak ważne jest zachowanie higieny osobistej. Podjęto decyzje o pilnym zaopatrzeniu
się w środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej. Warto tutaj wspomnieć o drastycznym wzroście cen tych produktów o ponad 100% – było to spowodowane znacznym wzrostem sprzedaży
przy niewystarczającej aktualnej produkcji. Nie brakuje niestety również podmiotów nieuczciwych, które celowo zawyżają ceny jednostkowe, wykorzystując tą tragiczną sytuację.
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 12 marca ograniczono funkcjonowanie
jednostek systemu oświaty, a także zgodnie z komunikatem Wojewody Małopolskiego zawiesiłam organizację imprez masowych oraz sportowych na terenie naszej gminy. W dniu 13 marca
w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Waszych pociech zostały zamknięte obiekty sportowe
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i place zabaw – spowodowane było to zbyt dużą ilością osób przebywających równocześnie na
obiekcie. Przekazałam apele z prośbą do naszych lokalnych sprzedawców o konieczności zachowania i wprowadzenia środków ostrożności i bezpieczeństwa na terenie ich zakładów (środki
ochrony osobistej) oraz do rodziców uczniów by dzieci pozostały w domach przestrzegając zasad
społecznej kwarantanny.
Dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników przy wejściu do Urzędu Gminy Łabowa
zostały zamontowane oraz oznaczone dozowniki z płynem dezynfekcyjnym, a w każdym
z pokojów UG Łabowa została utworzona,,bezpieczna strefa’’. Ponadto każdy z pracowników
został zobowiązany do pracy w rękawiczkach jednorazowych. Codziennie w budynku Urzędu
Gminy w Łabowej odkażane są klamki oraz poręcze. Z powodu zaistniałej sytuacji epidemicznej na
terenie naszego kraju podjęłam decyzję o utworzeniu specjalnego przeszklonego pomieszczenia,
do którego zostały przeniesione kasa oraz dziennik podawczy.

Od 16 marca do odwołania, w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 Urząd Gminy w Łabowej
dostosował procedury obsługi mieszkańców do aktualnej sytuacji epidemicznej. Został zalecony
kontakt w formie telefonicznej i internetowej. Dopuszczono jednak kontakt z pracownikiem –
jedynie w sytuacjach wyjątkowych.
Nasza gmina włączyła się również w akcję:
1. Szycia maseczek ochronnych dla służb medycznych- pomagając innym pomagamy sobie,
2. Podziękowania służbom ratowniczym za ich wysiłek w walce z COVID-19 poprzez własną
inicjatywę pod nazwą „Przywracacie nadzieję’’.
Wszystkie najważniejsze informacje są umieszczone na stronie oraz portalu społecznościowym
Urzędu Gminy w Łabowej. Możecie tam Państwo znaleźć aktualne i sprawdzone informacje.

Marta Słaby

Wójt Gminy Łabowa
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Rozmowa z Martą Słaby – Wójt Gminy Łabowa
Pani Wójt, znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa. Zamknięte są szkoły,
przedszkola, instytucje kultury, restauracje i bary. Dla
wszystkich to nowa sytuacja, także dla Pani, jako włodarza. Jakie nowe zadania stanęły przed Panią?
Przede wszystkim musieliśmy zmienić tryb pracy Urzędu Gminy i jednostek. Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczyliśmy funkcjonowanie Urzędu Gminy Łabowa poprzez wprowadzenie pracy w trybie
wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Sprawy urzędowe w tym czasie załatwiane są z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem,
pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego. Możliwy jest też kontakt
z pracownikiem Urzędu, zamontowaliśmy dzwonek
i każdy kto potrzebuje jakiejś informacji może przy zachowaniu środków bezpieczeństwa osobiście skonsultować się z pracownikiem. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) wnoszone są w formie
bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łabowa.
Jest to sytuacja tymczasowa i zaraz po wybuchu epidemii rozpoczęliśmy przygotowanie do przeniesienia kasy
i dziennika podawczego na parter budynku. Jest on już dostępny dla naszych mieszkańców. Dzięki tej zmianie zniknęła również bariera w postaci schodów dla osób starszych
i niepełnosprawnych. Nowe wejście do kasy i dziennika
podawczego znajduje się obok wejścia do placówki poczty.
Dzięki pomocy strażaków z terenu Gminy Łabowa,
dezynfekowana jest również przestrzeń publiczna m.in.
przystanki autobusowe.
Obecna sytuacja to też wyzwanie dla naszej oświaty.
Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami wdrażamy
specjalną platformę do nauki dla dzieci z terenu naszej
gminy, będzie to ułatwienie dla dzieci oraz nauczycieli.
Do tej pory używali oni wielu różnych komunikatorów
i mediów społecznościowych. W tym momencie wszystko będzie w jednym miejscu.
Przystąpiliśmy również do projektu „Zdalna szkoła”, który pomoże nam sfinansować zakupu laptopów,
dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 33 501 659,05
zł tj. 98,07% w stosunku do planowanych, w tym dochody bieżące – 32 209 967,56 zł, dochody majątkowe –
1 291 691,49 zł. Wydatki ogółem wykonano w wysokości
34 049 997,21 zł tj. 94,02% w stosunku do planowanych,
w tym wydatki bieżące – 29 898 661,08 zł, wydatki majątkowe – 4 151 336,13 zł.
Planowane rozchody w wysokości 513 316,00 zł zrealizowano w pełnej wysokości i przeznaczono na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczki. Zadłużenie Gminy
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2019 r. wyniosło 3 553 110,36 zł. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. Gmina Łabowa nie posiada. Więcej o dochodach i wydatkach budżetowych
znajdziecie Państwo na kolejnych stronach.
Jak będzie wyglądał tegoroczny budżet?
Przez obecną sytuację w kraju na pewno nasz budżet będzie wymagał cięcia wydatków, ponieważ przewidziane
dochody nie zostaną zrealizowane, to będzie bolączka
wszystkich samorządów. Znajdujemy się w trudnej sytuacji bo z jednej strony chcemy rozwijać naszą Gminę
poprzez nowe inwestycje a z drugiej zdajemy sobie sprawę, że możemy nie wykonać zaplanowanych dochodów.
Ciężko przewidzieć jak długo potrwa ta sytuacja na którą mamy znikomy wpływ. Na pewno pojawią się też wydatki, które w związku z koronawirusem nie były przewidziane przy konstruowaniu budżetu. Z Skarbnikiem
Gminy Łabowa cały czas trzymamy rękę na pulsie, tym
bardziej, że do końca roku musimy spłacić raty kredytów w wysokości 800 116 zł. Kredyty były zaciągnięte
w roku 2006 – 5 263 000 zł, w roku 2011 – 1 123 668 zł,
w roku 2018 – 2 722 921,36 zł, ale damy radę.

Jak kształtuje się wykonanie budżetu za 2019 rok?
Uchwalony na początku 2019 roku budżet w wysokości
29 902 339,98 zł oraz w wysokości 30 725 180,96 zł – po
stronie wydatków w ciągu roku stosownymi uchwałami Rady Gminy Łabowa i zarządzeniami Wójta Gminy został zmieniony po stronie dochodów do kwoty
34 161 227,96 zł, oraz po stronie wydatków do kwoty
36 214 437,28 zł.

Jakie inwestycje są zaplanowane na ten rok?
Przede wszystkim chciałabym w tym miejscu poinformować, że otrzymaliśmy pozwolenie na przebudowę skrzyżowania Maciejowa-Czaczów-Barnowiec.
To było newralgiczne miejsce, gdzie od kilkunastu lat

4

Nr 2/2020 Maj 2020
będziemy się dwa razy zastanawiać a mam nadzieję, że
zadziała lokalny patriotyzm i będziemy częściej korzystać z tego, co nasze.
Ten wyjątkowy czas pokazał raz jeszcze, że mieszkańcy naszej Gminy potrafią się jednoczyć w trudnych
chwilach szyjąc np. maseczki dla służb medycznych czy
przestrzegając zaleconych obostrzeń.
Zorganizowaliśmy również akcję, „Przywracacie
nadzieję”, która ma na celu podziękowanie przez dzieci i młodzież z naszego terenu służbom ratowniczym,
które dzień i noc czuwają nad naszym bezpieczeństwem
podczas panującej epidemii. Prace graficzne wykonane
przez uczniów naszych szkół zostaną przesłane do każdego ze szpitali zakaźnych oraz innych służb ratowniczych w ramach pokazania naszej jedności z nimi i podziękowania za trud w walce.
Z takimi mieszkańcami jesteśmy w stanie przetrwać wszystko!

dochodziło do wielu wypadków i kolizji, dlatego było to
jednym z moich priorytetów, aby podnieść poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Przygotowujemy się do odbudowy budynku w Barnowcu. Obecnie Gmina poczyniła starania by zlecić
opracowanie dokumentacji na budowę nowej świetlicy.
Planuje się by nowo powstały budynek miał ok. 100 m2
powierzchni użytkowej w skład, którego będzie wchodziła świetlica wraz z zapleczem socjalnym. W odbudowę budynku aktywnie włączyli się mieszkańcy Barnowca wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, Panią Sołtys
oraz Radnym, za co serdecznie im jeszcze raz dziękuję.
Wyłoniliśmy również wykonawców placów zabaw
i siłowni zewnętrznych. Stale będzie poprawiany stan
dróg gminnych, a w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przybędzie chodników oraz oświetlenia drogowego. (Więcej o inwestycjach przeczytają Państwo na stronie 7)
Czy inwestycje są w jakiś sposób zagrożone?
Jednym z zagrożeń jest przesunięcie części środków
zewnętrznych przewidzianych na inwestycje na walkę z koronawirusem. Drugim zagrożeniem będzie brak
wykonawców inwestycji i wzrost kosztów.
Wybiegnijmy trochę w przyszłość, jak będzie wyglądała
nasza Łabowa po zakończeniu epidemii?
Łabowa na pewno będzie bardziej cyfrowa i nie dotyczy
to osób młodych, które obecnie uczą się przy pomocy internetu, ale również np. osoby starsze znacznie częściej
kontaktują się z nami mailowo. To mimo wszystko będzie też szansa dla rozwoju turystyki lokalnej, uważam,
że przed wyjazdem zagranicznym przez pewien czas
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Podsumowanie budżetu
Gminy Łabowa 2019
Tak jak w przypadku większości gmin o podobnej wielkości budżet Gminy Łabowa uwarunkowany jest przede
wszystkim dochodami pochodzącymi z subwencji i dotacji z budżetu państwa. Własny potencjał dochodowy
gminy oparty jest na dochodach pochodzących z podatków. Tak też było w roku 2019.
Poniższy wykres przedstawia dochody i wydatki
według przeznaczenia tych środków zgodnie z działami klasyfikacji budżetowej.

Największa część budżetu to wydatki na wspieranie rodziny i pomoc społeczną (m.in. świadczenia społeczne,
z funduszu alimentacyjnego, zasiłki wychowawcze i rodzinne, świadczenie 500+, rodziny zastępcze oraz asystenta rodziny) oraz wydatki na oświatę.
Wysokie wydatki na oświatę w Szkole Podstawowej
w Łabowej wynikają z faktu, że nauczyciele zatrudnieni w szkole w Łabowej dopełniają etaty w innych szkołach z terenu Gminy Łabowa, a koszty ich zatrudnienia
finansowane są ze środków szkoły w Łabowej.
Ważnym źródłem dochodów własnych gminy są
w szczególności wpływy z podatków (m.in. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
dochodowego od osób fizycznych). Dlatego wszelkie zaległości wpływają negatywnie na możliwości finansowe
gminy.
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Inwestycje
W 2020 roku Gmina Łabowa będzie systematycznie się zmieniać. Sztandarowe filary inwestycyjne
czyli poprawa bezpieczeństwa na drogach, ochrona środowiska oraz rozwój infrastruktury będą
kontynuowane.
Obiekt o wymiarach 22x44 m ma mieć sztuczną murawę i będzie przystosowany do gry w piłkę nożną, piłkę
ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Wielofunkcyjne boisko
zostanie oświetlone, powstanie przy nim ogrodzenie,

Inwestujemy w sport i rekreację
Rozpoczęto realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych mających na celu polepszenie warunków mieszkańców do czynnego uprawiania sportu i rekreacji na
świeżym powietrzu, a tym samym spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny.
Zlecono do realizacji budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, czyli place zabaw w Roztoce Wielkiej
i Barnowcu oraz siłownie napowietrzne
w Nowej Wsi i Łabowej w ramach projektu pn. „Odnowa Gminy Łabowa poprzez
budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej” gdzie beneficjentem jest
OSP Łabowa. Środki w wysokości 172 000
zł (po udzieleniu zamówienia w trybie
zapytania ofertowego 126 724 zł zostały
pozyskane z Lokalnej Grupy Działania
„Perły Beskidu Sądeckiego” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020. Dzięki porozumieniu pomiędzy OSP Łabowa
a Gminą inwestycja jest w 100% dofinansowana ze środków unijnych.

Wizualizacja boiska w Nowej Wsi

mała architektura oraz chodniki, będzie też wyposażone
w bramki, stojaki, ławki oraz trybuny. Zostanie też wykonane odwodnienie w postaci drenów z odprowadzeniem
do szczelnych zbiorników na wodę opadową, która
w okresie letnim będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych. Obiekt podobnie jak boisko w Łabowej będzie dostępny dla wszystkich użytkowników,
uczniów szkoły podstawowej, młodzieży oraz mieszkańców. Dzięki temu poprawią się warunki do uprawiania sportu w tej miejscowości.
Zmienią się drogi i poprawi bezpieczeństwo
Nie zapominamy również o poprawie bezpieczeństwa
na drogach. Nieustannie będziemy inwestować w rozwijanie sieci oświetlenia ulicznego i remonty dróg. Zakończono zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego
w ciągu drogi gminnej Łabowa – Feleczyn”. W tym roku
chcemy również wykonać modernizację istniejących
oświetleń ulicznych na Uhryniu oraz w Kamiannej.
Czynione są również starania o pozyskiwanie środków
zewnętrznych na modernizację naszych dróg gminnych.
Do programu Funduszu Dróg Samorządowych zgłoszone zostało zadanie wykonania remontu drogi gminnej
Roztoka Wielka- Krzyżówka. Planowany jest remont
drogi na odcinku 1 km.

W ramach projektu w Barnowcu i Roztoce Wielkiej powstaną place zabaw z bezpieczną piaskową nawierzchnią. Łabowa i Nowa Wieś wzbogaci się o urządzenia rekreacyjne takie jak: wioślarz, orbitrek, biegacz, wahadło,
surfer, wyciąg górny. Termin zakończenia projektu to 15
maja br.
W ramach rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.
Planowane koszty to 700 000 zł a wysokość dofinansowania to 50% wydatków.
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projektową dla budowy przyszłej sieci w kolejnych
miejscowościach tj. Roztoka Wielka, Krzyżówka, Łosie
i Składziste.
Na podstawie opracowanych projektów Gmina będzie miała możliwość wnioskowania o środki zewnętrzne na realizację budowy prawie 30 km nowej sieci kanalizacyjnej. Nie zapominamy o mieszkańcach pozostałych
miejscowości, których również docelowo chcemy skanalizować – powiedziała Marta Słaby.

Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
przyznawanych przez Urząd Marszałkowski w Krakowie planuje się wykonać modernizację drogi rolniczej
w miejscowości Krzyżówka. Stosowne wnioski zostały
już złożone do instytucji zarządzających programami.
Gmina Łabowa mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców zabiega także przy współpracy
z Powiatowym Zarządem Dróg oraz GDDKiA o przebudowę skrzyżowań z drogą krajową nr 75. – Rozmawiałam z przedstawicielami GDDKiA w sprawie planu
inwestycji związanych z budową chodników i przebudową skrzyżowań w ciągu DK 75 na terenie gminy
i ustaliliśmy wstępny ramowy program na następne 4
lata. Dlatego podjęte zostały już pierwszej kroki dotyczące rozplanowania przebudowy skrzyżowań. Jesteśmy gotowi do przebudowy skrzyżowania MaciejowaCzaczów-Barnowiec, które wkrótce się rozpocznie. To
bardzo ważna inwestycja, bo czekaliśmy na nią kilkanaście lat i w końcu jesteśmy na ostatniej prostej. Następnie
czekają nas skrzyżowania Maciejowa-Składziste, Łabowa-Kotów i przyszłościowo również Krzyżówka-Roztoka Wielka. Wszystko z myślą o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców – informuje wójt Marta Słaby.
Priorytetowymi zadaniami w 2020 r. będą prace mające na celu zwiększenie dostępności usług publicznych
z zakresu odbioru ścieków oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy. W toku są zlecone
w 2019 r. prace związane z opracowaniem dokumentacji
projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w Maciejowej. W tym roku zlecono do opracowania dokumentację

Barnowiec
26 stycznia nad ranem, mimo wysiłków strażaków, spłonęła dawna szkoła w Barnowcu – ośrodek spotkań i integracyjnych imprez mieszkańców. Wójt Gminy Łabowa
podjęła decyzję o odbudowie budynku. Obecnie Gmina
poczyniła starania by zlecić opracowanie dokumentacji
na budowę nowej świetlicy.
Wybrany został wykonawca, z którym podpisano
umowę na opracowanie pełno branżowej dokumentacji
projektowo – kosztorysowej.
Planuje się by nowo powstały budynek miał ok.
100 m2 powierzchni użytkowej w skład którego będzie
wchodziła świetlica wraz z zapleczem socjalnym.
W odbudowę budynku aktywnie włączyli się mieszkańcy Barnowca wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, Sołtysem oraz Radnym.

Projekt przebudowy skrzyżowania Maciejowa-Czaczów-Barnowiec
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Przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej to
obowiązek!

Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela
nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci
kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Nowej
Wsi o zrealizowanie powyższego obowiązku. Niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku
podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej uprawnia
wójta do wydania decyzji administracyjnej nakazującej
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Z obowiązku przyłączenia do istniejącej kanalizacji są
zwolnieni jedynie właściciele nieruchomości, których
nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Mijają już trzy miesiące od momentu oddania do
użytkowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Nowa Wieś i części Roztoki Wielkiej. Przez ten czas 80
właścicieli wystąpiło o wydanie technicznych warunków
włączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
wykonano 30 przyłączy.
Zasady podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej omawiane były szczegółowo na dwóch spotkaniach wiejskich aczkolwiek przypominamy, że właściciele nieruchomości powinni wystąpić do Urzędu
Gminy Łabowa z wnioskiem o wydanie warunków
technicznych na włączenie się do sieci kanalizacyjnej,
a dopiero potem zgodnie z uzyskanymi wytycznymi
wykonać przyłącze i dokonać jego odbioru przez służby
gminne i zawrzeć z Gminą Łabowa odpowiednią umowę na odbiór ścieków.

Pamiętajmy o tym, że:
• Podłączenie się do gminnej sieci kanalizacyjnej
przyłączem wykonanym niezgodnie z przepisami prawa lub przez instalację wewnętrzną innego
odbiorcy,
• Wprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej bez uprzednio zawartej umowy z Gminą
Łabowa,
Podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny
do 10 000 zł (art.28 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków. j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.)
Stworzona przez Gminę Łabowa możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej mieszkańców wsi Nowa
Wieś i częściowo Roztoki Wielkiej jest również niezbędnym elementem dbania o nasze wspólne środowisko,
ponieważ ścieki powinny trafiać do oczyszczalni, a nie
do naszych potoków, cieków wodnych czy też rzek.
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Pomagajmy naszym listonoszom

Przypominamy mieszkańcom, właścicielom budynków
mieszkalnych o obowiązku posiadania skrzynki pocztowej
(Art. 40.1 Ustawy Prawo Pocztowe).

•

Szczególna sytuacja związana z epidemią, w praktyce
utrudnia dziś wielu osobom nieposiadającym skrzynek,
korzystanie z usług pocztowych. Odbiór korespondencji rejestrowanej wymaga bowiem wizyty w placówce
pocztowej.
Obowiązek posiadania skrzynki na listy nakłada na
nas ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
Konkretnie chodzi o artykuł 127. Mówi on o karze pieniężnej, jaka czeka osoby, które nie realizują obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej bądź
umieszczają taką, która nie spełnia wymogów. Wysokość kary waha się od 50 złotych do 10 tysięcy.
Co zatem trzeba zrobić, aby nie dostać kary za brak
skrzynki pocztowej?
Po pierwsze - zrealizować swój obowiązek:
1. W budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed
drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
2. W budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych
w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych
lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres
Po drugie, umieścić skrzynkę pocztową spełniającą
wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 w sprawie
oddawczych skrzynek pocztowych.
Najważniejsze wymogi dot. skrzynek na listy:
• Skrzynka pocztowa powinna zapewniać ochronę przesyłek listowych przed kradzieżą, złymi

•

•

•

warunkami atmosferycznymi, a także zabezpieczać poufność
Elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy
doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych
muszą być pozbawione ostrych krawędzi
Wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 x 324 mm
Pojemność skrzynki musi umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości
co najmniej 60 mm
Konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki powinna zabezpieczać przesyłki listowe przed wyjęciem ich przez ten otwór

Dodatkowo skrzynkę:
• Oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości
• Instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm,
mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki,
i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki
• Umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych
Wybory korespondencyjne
Sprawa skrzynek wraca przy okazji pandemii koronawirusa. Sejm bowiem przyjął ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Każdy wyborca będzie zatem musiał otrzymać od listonosza tzw.
pakiet wyborczy w skład, którego wchodzi karta do głosowania. Jednak listonosz musi mieć, gdzie taki pakiet
dostarczyć. Dlatego brak skrzynki na listy może narobić
problemów.
Dziś przy istotnej części posesji, nie ma skrzynek
a ich umieszczenie ograniczy do minimum bezpośredni
kontakt z listonoszem pozytywnie wpływając na zdrowie i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i pracowników Poczty Polskiej.
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Prawidłowa numeracja budynków jest ważna!
porządkowym, obowiązkowo umieszcza się także na
ogrodzeniu.
Kodeks wykroczeń przewiduje karę za niewykonanie
obowiązku oznakowania obiektu:
Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie
dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim
miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki
z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z prawem
geodezyjnym ma obowiązek oznaczenia nieruchomości na
własny koszt, w ciągu 30 dni od nadania przez daną gminę
numeru porządkowego dla jego nieruchomości. Gmina,
na terenie której położona jest nieruchomość, nie zwraca
pieniędzy za tego typu wydatek.
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4
marca 2010 r. nakłada obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych posesji. Zgodnie z jej zapisami, każdy
właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku,
tablicy porządkowej, na której, oprócz numeru porządkowego, musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic, nazwa
miejscowości. W sytuacji, gdy budynek położony jest
w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem

Na terenie naszej Gminy można jeszcze spotkać miejsca,
gdzie widnieją tabliczki z nieaktualnym numerem budynku lub sam numer jest bardzo nieczytelny. Taka niepozorna rzecz jak tabliczka z numerem może uratować
komuś życie. Jeśli tabliczki nie ma, jest nieczytelna albo
bezpośrednio niewidoczna, to straż pożarna czy pogotowie mogą mieć problem z szybkim zlokalizowaniem
miejsca gdzie potrzebna jest ich pomoc, a w sytuacji zagrożenia życia, każda minuta spóźnienia, każda chwila stracona na poszukiwanie właściwego domu, może
kogoś kosztować utratę życia lub zdrowia. Zachęcamy
wszystkich mieszkańców do czytelnego oznaczania
swoich posesji. Wspólnie zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pomoc dla
Przedsiębiorców z Łabowej

Od dnia 7 maja 2020 r., za pośrednictwem Małopolskiego
Centrum Przedsiębiorczości na stronie www.tarcza.
malopolska.pl uruchomiony został nabór wniosków
o przyznanie bonu rekompensacyjnego dla przedsiębiorców
z terenu Małopolski.

Celem projektu grantowego jest wsparcie małopolskich
MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku
z tą epidemią.
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naboru), do dnia 30 października 2020 r. do godziny 15.00
(dzień zamknięcia naboru) lub do momentu gdy wartość
grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.
Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie
podpisu elektronicznego.
Mając na uwadze powyższe informuje, że wszystkich niezbędnych informacji na temat warunków ubiegania się o bon rekompensacyjny dla przedsiębiorców
z Gminy Łabowa udziela w naszej Gminie Radca Prawny Piotr Śpiewak, który pozostaje do Państwa dyspozycji pod numer telefonu 793-33-12-12 codziennie w godzinach od 8:00 do 15:30.

Istotą projektu jest udzielanie przedsiębiorcom z sektora
MŚP bezzwrotnych grantów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb związanych z zachowaniem płynności
finansowej. W ramach projektu grantowego wspierane
będą wnioski o przyznanie bonu rekompensacyjnego,
ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb w zakresie
płynności i wsparcia MŚP, borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii
COVID-19. Środki finansowe w ramach przyznanego
grantu przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącej
działalności grantobiorcy, w tym również na wynagrodzenia dla zatrudnianych pracowników.
Złożenie wniosku będzie możliwe w terminie od
dnia 7 maja 2020 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze

Osoby fizyczne posiadające grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar zobowiązani są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia od:
1. Odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania
gospodarstwa,
2. Budynków wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego,
Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003
„O Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi
zmianami, która określa też zadania Wójta w zakresie
sprawowania kontroli posiadania obowiązkowego ubezpieczenia.
Brak potwierdzenia obowiązkowego ubezpieczenia
społecznego spowoduje naliczenie opłaty według obowiązujących przepisów:

1. W przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
jest uprawniony do nałożenia opłaty. Wysokość
opłaty stanowi równowartość ¼ minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
2. W przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa Wójt Gminy jest uprawniony do nałożenia
opłaty. Wysokość opłaty stanowi równowartość ¼
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Nałożenie opłaty nie zwalnia rolnika od obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
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Senior pełen pasji

spędzany czas na zajęciach, wspólne wyjścia seniorzy
czują się potrzebni i dowartościowani, a dzięki temu poprawia się ich samopoczucie i czują, że są potrzebni dla
społeczności lokalnej.

Projekt socjalny w ramach rozwoju pomocy społecznej dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego cieszył się zainteresowaniem osób w wieku 60+.
Uczestnicy projektu bardzo aktywnie brali udział w zajęciach, a także wyrazili chęć kontynuowania spotkań.
Co więcej, znalazło się też kilka nowych osób chętnych
do uczestnictwa w projekcie, które do tej pory nie brały
w nim udziału. Dlatego też od marca do września 2020 r.
będzie kontynuowany projekt socjalny pt. „Senior z pasją”, w którym uczestniczyć będą 24 osoby. Zorganizowane zostaną zajęcia plastyczne, zajęcia z rękodzieła,
zajęcia z dietetykiem, zajęcia ruchowo – relaksacyjne,
a także spotkania z podróżnikiem.
Spotkania w ramach projektu socjalnego zostaną
poszerzone o zajęcia z florystyki oraz warsztaty kulinarne potraw regionalnych Gminy Łabowa we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi. Ponadto dla seniorów zorganizowane zostaną wyjścia na
imprezy kulturalne, wyjazdy o charakterze rekreacyjnym, integracyjnym, duchowym, a także zorganizowana zostanie wycieczka krajoznawcza. Poprzez wspólnie

Występy seniorów z klubu "Zgrana Paka"

Uprzejmie informujemy, że osoby starsze,
samotne, niepełnosprawne w razie potrzeby, tj.
zakupu żywności, lekarstw, itp. mogą uzyskać
informacje pod numerem telefonu: (18) 414 24 83
lub (18) 414 24 84, w poniedziałek od 8:00 do 16:00
oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do
15:30.
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Łabowskie szkoły – Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w Czaczowie

oprawę zapewnił zespół Rodziny Lelito z Nawojowej.
Zorganizowanie tej imprezy wymagało wielkiego zaangażowania całej społeczności szkolnej: rodziców,
uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wsparcia udzieliły także Panie ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Czaczowskiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Barnowca. Goście opuszczali mury
szkolne z poczuciem, że byli świadkami wzruszającej
uroczystości, kultywującej przepiękną tradycję Świąt
Bożego Narodzenia.
• 19 stycznia odbył się w Kościele Parafialnym w Nawojowej Charytatywny Koncert Noworoczny „Niech
kolęda nasze serca budzi”. To było wspaniałe przeżycie! Wspólne kolędowanie złączyło wszystkich parafian i pozwoliło wyśpiewać radość z Narodzenia Jezusa.
Wspaniałe występy, gromkie brawa, radość... Było pięknie! Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie pod opieką
p. S. Drożdżak i R. Jarzębiak. Uczniowie – członkowie
Szkolnego Koła Caritas zebrali 1451 zł dla potrzebujących! To ogromny dar serca.
• W styczniu 6. Kompania Orląt działająca w naszej
szkole dołączyła do zbiórki używanych okularów korekcyjnych dla osób niedowidzących z Papui – Nowej
Gwinei. Działania szkoły zostały docenione m.in. przez
Radio Kraków. W akcję włączyły się: Urząd Gminy Łabowa oraz nowosądeckie szkoły: ZS nr 2 oraz Szkoła
Podstawowa nr 14. Akcja rozrosła się do zaskakujących
rozmiarów – włączyli się w nią mieszkańcy całej Małopolski, w czym niewątpliwie pomogło nagłośnienie
zbiórki. Obecnie okulary są poddane ocenie przez salon
optyczny.
• Z wielkim zaangażowaniem uczniowie Czaczowa
uczestniczyli i uczestniczą nadal w pomocy dla Błażejka

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem,
dlatego aby się wznieść,
musimy trzymać się razem…”
Maria Konopnicka
Podążając za słowami Marii Konopnickiej – patronki Szkoły Podstawowej w Czaczowie cała społeczność
szkolna – razem próbuje zdziałać jak najwięcej dobra
dla osób potrzebujących oraz lokalnej społeczności.
Rok 2020 w Szkole Podstawowej rozpoczął się bardzo pracowicie.
• 5 stycznia nasi uczniowie wzięli udział w Parafialnym Dniu Seniora w Nawojowej, podczas którego
przedstawili jasełka oraz mieli okazje podczas wspólnego poczęstunku porozmawiać z seniorami z terenu
parafii.
• 12 stycznia jasełka zostały przedstawione mieszkańcom gminy Łabowa podczas Gminnego Przeglądu
Przedstawień Jasełkowych.
• 17 stycznia odbyło się kolędowe spotkanie mieszkańców Czaczowa i Barnowca oraz całej społeczności
szkolnej. W uroczystości „Hej, kolęda, kolęda...” udział
wzięli licznie przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Pani Marta Słaby Wójt Gminy Łabowa wraz ze
swoim Zastępcą Sławomirem Rybarskim, Ksiądz Proboszcz Henryk Madziar, a także Radni Gminy Łabowa,
Sołtysi, przedstawiciele OSP z Czaczowa, członkowie
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Czaczowskiej oraz
Koła Gospodyń Wiejskich z Barnowca. Uczniowie szkoły przedstawili spektakl jasełkowy. Piękną, muzyczną
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postaw i stopni strzeleckich oraz zasad działania i rodzajów masek przeciwgazowych.
• 26 lutego 2020 r. Szkoła zorganizowała konkurs
„Gmina Łabowa za 20 lat” w ramach I Gminnego Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Łabowa. Wizja Gminy za 20 lat po raz kolejny potwierdziła
o wyjątkowych i kreatywnych pomysłach naszej młodzieży. Nasza Szkoła zdobyła I miejsce.
• Uczniowie godnie reprezentowali Szkołę w Łużnej
podczas VII edycji przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości” Tematem konkursu historycznego oraz religijno-czytelniczego było życie
i nauczanie Jana Pawła II oraz walka o granice w latach 1918-1921. „Rozwinąć skrzydła” to także konkurs
plastyczny, na który w tym roku nadesłało prace aż 272
uczestników.
• 11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. W szkole
pojawili się Pani Edyta Mirek oraz Pan Józef Ormanty,
którzy opowiedzieli dzieciom o swojej pracy i obowiązkach związanych z pracą sołtysa.
To tylko nieliczne z działań i dowód, że w Szkole
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Czaczowie wiele się dzieje. Uczniowie uczestniczą również w wycieczkach szkolnych oraz wielu przedsięwzięciach, które pogłębiają ich wiedzę oraz podsycają ciekawość świata.
Mamy wiele ambitnych planów i każdego dnia wychodzimy naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata.

Frączka zbierając zakrętki.
• Szkoła zorganizowała akcję „Dobro się mnoży
przez... pączkowanie” – Razem dla Wojtusia. Każdy
mógł złożyć zamówienie na pączki w Tłusty Czwartek,
które upiekła społeczność szkolna. Cały dochód z akcji
był przeznaczony na leczenie Wojtusia Polańskiego –
uzbierana kwota to 4 155 złotych.
• Kolejna akcja zorganizowana dla Wojtusia odbywa się pod hasłem „Daj pluszaka dla dzieciaka”, czyli
uczniowie przynosili maskotki dla Wojtusia… a w drugiej części akcji” Daj piątaka za pluszaka”, każdy, kto
chciał zabrać do domu jedną z maskotek, wrzucał co najmniej 5 zł do skarbonki dla Wojtusia.
• Uczniowie pamiętają także o tych, którzy ratują ludziom życie czyli o czworonożnych ratownikach. Szkolne Koło Caritas bierze udział w akcji charytatywnej
„Podaj Łapę” i zbiera karmę dla Ateny – psa ratownika
z GOPR Krynica.
• W Szkole Podstawowej w Czaczowie od października 2019 r. działa 6. Kompania Orląt Związku Strzeleckiego „STRZELEC” OSW. Orlęta uczestniczą w zajęciach
z terenoznawstwa, pierwszej pomocy przedmedycznej,
a także wychowania fizycznego. Zapoznają się z elementami musztry i ceremoniału strzeleckiego. Szczegółowo poznają historię, troszczą się o miejsca pamięci
i uczestniczą w uroczystościach patriotycznych. Podczas
styczniowej przygody Orląt odbyły się zajęcia z zakresu

Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Maciejowej

Początek roku 2020 obfitował w wiele różnorodnych wydarzeń organizowanych w szkole i nie tylko...
12 stycznia nasi uczniowie zaprezentowali się na
scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej podczas
XVII Gminnego Przeglądu Przedstawień Jasełkowych,

gdzie po występie nagrodzono ich gromkimi brawami
oraz pamiątkową statuetką.
Pięcioro uczniów z klas 0-7 zaprezentowało swoje umiejętności wokalne na Koncercie Noworocznym
w Łabowej.
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Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest organizacja
Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. 17 stycznia, podczas konkursu uczniowie zaprezentowali polskie kolędy
i pastorałki, a także piosenki świąteczne w różnych aranżacjach. Wysłuchaliśmy niezwykłych interpretacji utworów
zaprezentowanych przez naszą uzdolnioną młodzież. Jak
co roku konkurs cieszył się wielką popularnością.
Dzięki zaangażowaniu rodziców, 20 stycznia odbyła się w szkole zabawa karnawałowa. Najmłodsi świetnie bawili się z grupą animatorów, zaś klasy starsze przy
muzyce DJ-a. Wszyscy bawili się wyśmienicie!
23 stycznia uczniowie naszej szkoły prezentowali swoje zdolności i talenty na konkursie „Mam talent”
w Łabowej, organizowanym w ramach turnieju o Puchar Wójta Gminy Łabowa.
Tradycyjnie, jak co roku, uroczyście obchodziliśmy
„Dzień Babuni i Dzień Dziadka” w przedszkolu. Zaproszeni goście wzruszali się oglądając przygotowany specjalnie na tą okazję przez swoje wnuczęta występ. Najmłodsi
wręczyli babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane
upominki. Radości nie było końca!
Przy współpracy z radnym wsi Maciejowa Panem
Bartłomiejem Sołtysem i radnym wsi Składziste Panem
Czesławem Ormantym, sołtysami: Panem Janem Szczeciną i Panem Aleksandrem Sołtysem oraz radami sołeckimi pod koniec stycznia został zorganizowany w szkole
Dzień Seniora. Seniorzy obejrzeli przedstawienie jasełkowe i występy taneczno-wokalne przygotowane przez
uczniów naszej szkoły.
Eksperyment i doświadczenie w edukacji to istotne terminy, które wywołują wiele emocji i radości na
twarzach dzieci. Aby wzbudzić ciekawość otaczającego
świata i zjawisk w nim występujących uczniowie klasy
7 przygotowali i przeprowadzili dla młodszych kolegów
i koleżanek Dzień Chemika.
21 lutego w naszej szkole rozpoczął się (Ty)Dzień
Języka Polskiego. Uczniowie klas I-VII w czasie przerw
uczestniczyli w zabawie, w której mieli okazję pochwalić się sympatią do polszczyzny podczas: „Dnia Błędów”,
Dnia „Z językiem za pan brat”, „Dnia z przysłowiami
i powiedzeniami” oraz „Dnia Łamania Języka”.
26 lutego nasi uczniowie brali udział w konkursie „Gmina Łabowa za 20 lat” w ramach I Gminnego Turnieju Szkół
Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Łabowa organizowanego przez Szkołę Podstawową w Czaczowie.
W lutym swój finał miał ogólnopolski program edukacyjny Akademia Bezpiecznego Puchatka skierowany
do uczniów klas I i II szkół podstawowych, obejmujący
tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech
sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.
Podwójnym zwycięstwem skończył się udział naszych uczniów w XV edycji Zawodów Narciarskich o Puchar Wójta Gminy Łabowa. Czołowe miejsca zdobyli Jan
Sołtys z kl. II i Hubert Sołtys z kl. IV oraz Jakub Pióro
z kl. II. Ogromnie cieszymy się z sukcesu chłopców!
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Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Maciejowej
od wielu lat pielęgnuje pamięć o Żołnierzach Wyklętych.
Namacalnym tego wyrazem jest symboliczny obelisk
znajdujący się przy wjeździe do szkoły, upamiętniający
działaczy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, która działała na Sądecczyźnie w latach 1947-1949.
28 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Świętej
Kingi obchodzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Społeczność szkolna uczciła pamięć Niezłomnych wspólnie z zaproszonymi na tą okazję gośćmi,
Panem Wiesławem Pióro, którego stryj Stanisław Pióro
ps. Emir był założycielem i głównym dowódcą organizacji PPAN, Panem Aleksandrem Sołtysem, Panem Janem
Szczeciną, Panem Jakubem Klimczakiem oraz Panem
Jerzym Basiagą, Prezesem Fundacji „Osądź mnie Boże”.
12 marca rozpoczęliśmy akcję „Razem dla Wojtusia”.
W ramach akcji zaplanowano szereg wydarzeń, z których całkowity dochód został przekazany na leczenie
małego chłopca. Przy zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi przeprowadzono „Dzień gofra” i „Dzień muffinki”. Do tej pory udało
się zebrać 2320 złotych. Kwota ta zasiliła konto Wojtusia. W szkole systematycznie prowadzona jest również
zbiórka nakrętek przeznaczona dla Błażeja Frączka.
10 marca uczennice naszej szkoły brały udział w przesłuchaniach do XXV Starosądeckiego Konkursu Młodych
Wokalistów. Zuzanna Klimczak z kl.I i Oliwia Dobosz z kl.
IV wystąpią w finale konkursu. Trzymamy kciuki!
11 marca w szkole odbył się Gminny Turniej Piłki
Ręcznej dziewcząt i chłopców z klas IV-VI. O zwycięstwo walczyły zespoły ze szkół z terenu gminy.
Uczennice klasy 7 wykonały marzannę w ramach
udziału w konkursie „Małopolska Marzanna” pod patronatem Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego.
Dzieci najlepiej inspirują i motywują się nawzajem.
Chcąc rozwijać w dzieciach pasję czytania, wspomagać ich
rozwój, pobudzać wyobraźnię, tak aby zaszczepić w nich
nawyk obcowania z książką uczniowie klasy I rozpoczęli realizację projektu „Czytam sobie – czytam Tobie”, której finałem będzie nagranie audiobooków dla uczniów klas 0-III.
Społeczność szkolna chętnie bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez GOK Łabowa oraz
Gminną Bibliotekę w Łabowej. Obecnie prowadzimy
projekt „Książka na start”. W bibliotece szkolnej od
stycznia trwa „Kiermasz dobrej książki”.
Dzięki zaangażowaniu rodziców i pracowników
obsługi podczas ferii szkolnych przeprowadzono remont biblioteki szkolnej i klasopracowni.
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Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu
w Łabowej

Mam Talent

Z uśmiechem na ustach

24 stycznia 2020 r. nasza szkoła była gospodarzem Konkursu „ Mam Talent”. Był to drugi konkurs międzyszkolny w ramach I Gminnego Turnieju Szkół Podstawowych
o Puchar Wójta Gminy Łabowa. Uczniowie wszystkich
szkół z terenu gminy zaprezentowali swoje talenty
w kilku artystycznych kategoriach. Uczestnicy śpiewali, tańczyli, grali na instrumentach, prezentowali różne
zdolności manualne i plastyczne oraz pokazali inne talenty. Komisja konkursowa oceniła wszystkie występy
artystów. I miejsce wywalczyli uczniowie naszej szkoły,
II – uczniowie z Nowej Wsi, III – z Maciejowej, a IV –
z Czaczowa. Gratulujemy wszystkim młodym artystom!

Od 16 stycznia 2020 r. w naszej szkole działa Szkolne
Koło Wolontariatu „Z uśmiechem na ustach”. Podejmując różne działania, dzieci i młodzież naszej szkoły uczą
się tolerancji i wrażliwości na ludzką krzywdę. Niosą
pomoc osobom starszym, współpracując z Ośrodkiem
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym „Tukan” w Łabowej. Pod
opieką pani Kazimiery Zaczek kolędowały na rzecz chorych i samotnych, a uczniowie klas III pod opieką pani
Grażyny Mołodec i pani Doroty Rolki wystawili dla
podopiecznych „Tukana” przedstawienie jasełkowe.
Z okazji Światowego Dnia Chorego wolontariusze
wykonali i wręczyli chorym laurki z życzeniami.

Pomaganie przez oglądanie

Kochanej babci i dziadkowi…

W dniach 5 – 6 marca 2020 r. zorganizowaliśmy akcję
charytatywną dla Wojtusia Polańskiego. W czasie tych
dwóch dni, kupując bilety do szkolnego kina, oglądając
filmy, popijając popcorn sokiem, postanowiliśmy pomóc
choremu chłopcu. Wojtusiu, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Trzymaj się dzielnie!

Remont w czasie ferii

W czasie ferii zimowych w naszej szkole odbył się remont. Wymalowane zostały korytarze szkolne, sala
matematyczna, sala techniczna i salka korekcyjna. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu i pomocy Rodziców naszych uczniów,
Uczniów i Pracowników szkoły. Rodzice zadbali także
o nowy wystrój wymalowanych sal lekcyjnych. Teraz
jest jasno i pięknie. Czujemy się zdecydowanie lepiej
w odnowionych pomieszczeniach. Pracuje się też zdecydowanie przyjemniej. Wszystkim zaangażowanym
w szkolny remont serdecznie dziękujemy.

21 stycznia 2020 r. był miłym i radosnym dniem w naszej szkole. Uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki zaprezentowali swoje talenty z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Śpiewem, recytacją i tańcem pokazali swoim
Dziadkom, jak bardzo ich kochają, dostarczając im wiele
radości. Były też własnoręcznie wykonane niespodzianki i wspaniałe życzenia.

Nasze sukcesy

12 lutego 2020 r. na stoku Kamianna Ski odbyły się XV
Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Łabowa.
Nasi uczniowie świetnie jeżdżą na nartach. Potwierdzeniem tych umiejętności było zdobycie 8 medali w różnych kategoriach wiekowych. W kategorii klas I – III
wśród dziewcząt I miejsce zajęła Barbara Mazur, a II
miejsce – Olga Polańska. Wśród chłopców II miejsce
wywalczył Jakub Malec. Wśród dziewcząt klas IV – VI
- I miejsce wywalczyła Karolina Kalisz, a II miejsce –
Natalia Pancerz. III miejsce wśród chłopców zajął Adrian

17

2020 Maj Nr 2/2020
do trzeciego (ostatniego) etapu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”. Gratulujemy i życzymy sukcesów!
25 lutego 2020 r. nasza drużyna w składzie: Emilia
Barnowska, Lena Bienias, Julia Zaprzelska i Jan Polański – wzięła udział w konkursie na makietę pod hasłem:
„Gmina Łabowa za 20 lat” w ramach I Gminnego Turnieju Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Łabowa. Nasza drużyna zajęła III miejsce. Gratulujemy!
11 marca 2020 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt
i chłopców klas IV- VI w Maciejowej. Dziewczęta zajęły
I miejsce, a chłopcy – II miejsce. Brawo! Gratulacje!

Ruman. W kategorii: dziewczęta klasa VII – VIII - II miejsce
zdobyła Zuzanna Smyda, a wśród chłopców I miejsce wywalczył Filip Cempa.Wszystkim nagrodzonym narciarzom gorąco gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
14 lutego 2020 r. odbył się II etap XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”. Drużyna naszej szkoły w składzie: Daria Kłębczyk, Katarzyna Nykaza, Klaudia Szyszka i Julia Zaprzelska – zajęła I miejsce. Dziewczęta zakwalifikowały
się do następnego etapu. Gratulacje! Powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych!
26 lutego 2020 r. nasi Siódmoklasiści: Daria Kłębczyk, Zofia Rolka i Olgierd Kołacz-zakwalifikowali się

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Nowej Wsi

Nasza szkoła liczy 312 uczniów i wyróżnia się tym, że panuje w niej rodzinna atmosfera, a każdy uczeń może czuć
się bezpiecznie. Trudno wymienić wszystkie akcje i imprezy zorganizowane z naszym udziałem, dlatego zaprezentujemy te najważniejsze.
W szkole prężnie działa Koło Wolontariatu, które
w ostatnim czasie zorganizowało: sprzedaż świątecznych kartek dobroczynnych na rzecz Stowarzyszenia
Sursum Corda oraz loterię fantową, połączoną ze zbiórką pieniędzy na leczenie Wojtusia. Nasi wolontariusze
współpracują także ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Krynicy-Zdroju. Samotnym i potrzebującym
osobom przekazali bożonarodzeniowe życzenia i samodzielnie wykonane stroiki.
Staramy się o to, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. W ostatnim czasie
został zorganizowany Konkurs Recytatorski, poświęcony poezji ks. Jana Twardowskiego oraz kreatywne
lekcje języka polskiego pt. „Uczta u Nerona” połączone

z degustacją tradycyjnego, włoskiego posiłku. Ósmoklasiści wybrali się na teatralną adaptację dramatu Juliusza
Słowackiego pt. „Balladyna”, w wykonaniu aktorów Teatru Cracovia. Uczniowie biorą także udział w projekcie
Samorządu Uczniowskiego pt. „Stacja Kultura”. W ostatnich miesiącach odbyły się spotkania z kulturą Francji
i Grecji.
Nasza szkoła to kuźnia wielu talentów. Ostatnio
nasi młodzi artyści wzbudzili niemały zachwyt w czasie
Koncertu Noworocznego. Nie tak dawno został zorganizowany wernisaż Darii, uczennicy klasy VI b, która jest
prawdziwą artystką i maluje przepiękne obrazy. Uczniowie wykazali się również niezwykłą kreatywnością
w konkursie plastycznym pt. „Słodka choinka”. Członkowie Koła Historycznego angażują się w organizację
apeli, takich jak np. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, w czasie którego piosenka patriotyczna pt.
„Dziś idę walczyć, Mamo!” w wykonaniu Julity, uczennicy klasy VI b, poruszyła serca wszystkich zebranych.
Ostatnie osiągnięcia uczniów świadczą o wysokim
poziomie nauczania w naszej szkole. Na uwagę zasługuje: II miejsce w Konkursie Wiedzy o Gminie Łabowa;
I miejsce w Konkursie Języka Angielskiego pt. „Mistrz
słownictwa”; II miejsce w konkursie pt. „Mam talent”; II
miejsce w konkursie pt. „Gmina Łabowa za 20 lat”.
Promujemy także zdrowy styl życia poprzez prężnie działające Szkolne Koło Sportowe oraz liczne wyjazdy naszych uczniów na różnego rodzaju zawody. Dzięki
temu mamy świetnych narciarzy a nawet saneczkarzy,
bo miłość do sportu zaszczepiamy już u najmłodszych
o czym świadczy niedawna wyprawa pierwszoklasistów na TrikkeSkki Arena w Słotwinach.
Serdecznie zapraszamy na naszego facebooka (https://www.facebook.com/spnowawies), gdzie na bieżąco
zdajemy relacje z życia szkoły.
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Z życia gminy
6 stycznia odbyło się przedstawienie jasełkowe w wykonaniu Grupy Jasełkowej z Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej.

4 stycznia w sali GOK w Łabowej odbyło się coroczne Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
podmiotów ratowniczych, druhny i druhowie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabowa
oraz zaproszeni goście. Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Łabowa przedstawił wszystkim obecnym na
posiedzeniu sprawozdanie ze swojej rocznej działalności oraz nakreślił plan pracy na rok 2020.

12 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej
odbył się coroczny Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych. Zobaczyliśmy występy zespołów z Nowej
Wsi, Roztoki Wielkiej, Maciejowej, Czaczowa oraz Łabowej. Mali artyści z wielkim zaangażowaniem wprowadzili widzów w nastrój świąt Bożego Narodzenia, przypomnieli tradycje, obrzędy i zwyczaje

5 stycznia miał miejsce występ dzieci z Roztoki Wielkiej przypominający piękną tradycję jasełek w gminie
Łabowa. Oprócz tradycyjnych jasełek w wykonaniu
dzieci kolędował również zespół Roztoczanka z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich

16 stycznia przy cmentarzu żydowskim w Łabowej powstały dwie tablice informacyjne na temat cmentarza
żydowskiego oraz historii łabowskich Żydów. Mamy nadzieję, że tablice ocalą od zapomnienia i poszerzą wiedzę o dawnych mieszkańcach Łabowej i okolic. Tablice
powstały dzięki dofinansowaniu ze Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego.
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18 stycznia w Boguszy odbyło się III Powiatowe polowanie na drapieżniki, Sekretarz Gminy Sławomir
Rybarski spotkał się z myśliwymi z kół łowieckich mających obwody na terenie Powiatu Nowosądeckiego
i wręczył nagrodę od Wójt Gminy Łabowa.

19 stycznia w Szkole Podstawowej w Łabowej odbył
się Koncert Noworoczny wystąpiły zespoły ze Szkół
Podstawowych z Nowej Wsi, Łabowej i Maciejowej,
oraz zespoły artystyczne z Gminnego Ośrodka Kultury
w Łabowej.

25 stycznia z inicjatywny Koła Gospodyń Wiejskich
odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców Barnowca.

Od 27 stycznia do 30 stycznia odbyło się spotkanie
z dziećmi w ramach zajęć feryjnych. W czasie zajęć
przeprowadzono Bal Karnawałowy, Nocne czytanie
w Bibliotece, Wernisaż prac fotograficznych Kacpra Cyconia oraz wykonano portret z książką czyli Sleeveface.
W spotkaniach wzięło udział ok. 100 dzieci. Organizatorami spotkań była Biblioteka i GOK.

2 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej odbył się Koncert Kolęd. Wystąpili: Filip Dobosz, Michał Sulicz, Edyta Sobczyk, Maksymilian
Siwulski, Maja Rogóż i Adam Górka – pianino opiekunka Anna Horoszko, Rita Filarowicz, Julia Jania,
Oliwia Dobosz, Aleksandra Sulicz – skrzypce opiekunka
Agata Życińska, Michał Rogóż, Michał Klimczak, Barbara Legutko, Sandra Maślanka, Natalia Sarata, Karolina
Rusiniak oraz duet Natalia Sarata i Karolina Rusiniak- gitara opiekun Paulina Pogwizd. Zespół 4/4 w składzie: Julia
Zaprzelska- śpiew, Dawid Szulc – kahon, Barbara Legutko,
Andżelika Królczyk gitara elektroakustyczna, Zuzanna
Haltaś- pianino, Maciej Cabak- gitara elektryczna. Zespoły
wokalne Śpiewające Nutki, Melodynki. Zespół Okazjonalny zaprosił widzów do wspólnego śpiewania kolędy i piosenki bożonarodzeniowe, instruktorka Katarzyna Zbozień.
W czasie koncertu czynna była wystawa prac Lucyny Job
wykonanych z drewna, oraz stoisko miodów z Pasieki
Barć z Kamiannej.
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12 lutego na stoku KamiannaSki odbyły się XV Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Łabowa Marty Słaby. W zawodach uczestniczyło 62 uczniów ze szkół
z terenu Gminy, którzy podzieleni byli na sześć kategorii.
Serdecznie dziękujemy Naszym sponsorom
• Urząd Gminy Łabowa
• Radnym Gminy Łabowa, którzy sfinansowali transport
• Przewodniczącej Rady Marii Stopka, Radnej Łabowej Annie Gaborek, Radnej Łabowej Bożenie Frączek Baran,
Radnemu Kamiannej Andrzejowi Słowińskiemu, Radnemu
Maciejowej Bartłomiejowi Sołtysowi, Radnemu Nowej Wsi
Krzysztofowi Skrabie, Radnemu Barnowca Robertowi Kłębczykowi, Radnemu Kotowa Wojciechowi Kurzei oraz Radnemu Łabowej Piotrowi Izworskiemu za sfinansowanie nagród.
• Firmie HIT-Sport Travel za ufundowanie wycieczki na
Węgry, gadżetów oraz sfinansowanie nagród
• OSP Łabowa oraz OSP Kamianna, którzy sfinansowali
transport oraz nagrody
• Panu Jackowi Nowakowi za przygotowanie i ufundowanie wyjątkowych woskowych medali.

14 lutego odbył się II etap (gminny) XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” Do konkursu przystąpiły 3 drużyny: ze
Szkoły Podstawowej w Łabowej, ze Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi oraz ze Szkoły Podstawowej w Czaczowie.
Każdy z uczniów rozwiązał test, który zawierał 10 pytań
z części ogólnej oraz 15 pytań z części, parkowej. Wygrała Szkoła Podstawowa w Łabowej. Na zakończenie konkursu Wójt Gminy Łabowa Marta Słaby pogratulowała
uczniom a także wręczyła dyplomy i nagrody.

8 luty na dworcu PKP w Nowym Sączu zostało otwarte
Biuro Poselsko-Senatorskie Posła Patryka Wichra i Senatora Wiktora Durlaka. W otwarciu wzięły udział Koła
Gospodyń Wiejskich z Łosia, Roztoki Wielkiej oraz Barnowca, które na tą okazję przygotowały łabowskie smakołyki. Wspaniałym gestem również były wolne datki
na rzecz odbudowy spalonej świetlicy w Barnowcu.
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15 lutego Koło Gospodyń Wiejskich z Roztoki Wielkiej zorganizowało spotkanie karnawałowe dla Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łabowa. Na spotkaniu obecni byli Pani Małgorzata Mordarska-Duda
Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie, Pan
Patryk Wicher Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Marta Słaby – Wójt Gminy Łabowa, Radna Gminy Łabowa Anna Gaborek, Radny Gminy Łabowa Przemysław
Nosal, Sołtys Wsi Roztoka Wielka Sławomir Maślanka,
Maciej Kurp Dyrektor biura poselskiego Patryka Wichra. Panie przygotowały wyborne smakołyki, pan radny rozgrzewał serca przygrywając na akordeonie.

22 lutego w Maciejowej odbył się towarzyski Turniej
OSP w piłkę nożną halową. W turnieju brały udział następujące drużyny:
• 1 miejsce OSP Nowa Wieś
• 2 miejsce OSP Mochnaczka Niżna
• 3 miejsce OSP Czaczów
• 4 miejsce OSP Łabowa
• 5 miejsce OSP Kamianna

27 lutego w Muszynie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z naszej Gminy uczestniczyły w szkoleniu z pierwszej pomocy powiązanym z wyjazdem integracyjnym.
Nasza młodzież dowiedziała się jak bezpiecznie zachować się na stoku oraz w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy. Młodzi druhowie pod czujnym okiem
opiekunów jak i prowadzącego szkolenie mogli spróbować swoich sił i wykazać się zdobytą wiedzą w przygotowanych dla nich zadaniach. Młodzi Strażacy mieli
okazję również wyszaleć się na torze saneczkowym „Ślizgostrada”.

29 lutego odbył się I Otwarty Turniej Darta o Puchar
Wójta Gminy Łabowa.
27 uczestników stanęło w sobotę do walki w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej. Zawodnicy m.in.
z Nowego Sącza, Gródka n/Dunajcem, Berestu, Mochnaczki Wyżnej, Tarnowa, Nowego Targu, Łabowej a także Krosna. Pierwsza 4 turnieju:
1. Marek Lenart (Krosno)
2. Zbyszek Orzeł (Panda Dart Team Nowy Sącz)
3. Stanley (Tarnów)
4. Marek Hawrot (Krosno)
Turniej w Łabowej okazał się sukcesem i mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok!
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1 marca odbyły się uroczyste obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych połączone z 71
Rocznicą Pacyfikacji Wsi Barnowiec. Uroczystości rozpoczęły się podniesieniem flagi państwowej oraz odegraniem hymnu narodowego.
W obchodach udział wzięli Posłowie na Sejm RP
Panowie Arkadiusz Mularczyk i Jan Duda oraz Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Pani Iwona
Mularczyk, Radni Gminy Łabowa, Sołtysi Gminy Łabowa, Dyrektorzy Szkół, zaproszeni goście i mieszkańcy
Gminy Łabowa. Wszystkich przybyłych na uroczystość
przywitała Pani Marta Słaby Wójt Gminy Łabowa.
Pod pomnikiem Ks. Władysława Gurgacza złożono wieńce i wiązanki, następnie uczestnicy udali się na
Mszę Św. do Kaplicy pw. Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych w Czaczowie. Mszy Św. przewodniczył Ks. mgr
Henryk Madziar Proboszcz Parafii w Nawojowej. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Barnowca. Organizatorzy
składają serdeczne podziękowania dla Kompanii Honorowej, Pocztu Flagowego i Pocztów Sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabowa, a także
Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych. Pragną
również bardzo podziękować Panom: Jan Kłoskowski
oraz Tomasz Wolak za wspaniałą oprawę muzyczną.
3 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej
odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej – młodzież zapobiega pożarom.
Konkurs był podzielony na 3 kategorie wiekowe:
klasy I-VI, VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe. W grupie 1 jak i najstarszej by wyłonić zwycięzców trzeba było
przeprowadzić dogrywkę- poprzez zadanie 5 pytań na
które uczestnicy musieli odpowiedzieć ustnie.
• Klasy I-VI Patrycja Matyjewicz OSP Łabowa
• Klasy VII-VIII Karol Kantek OSP Nowa Wieś
• Klasy ponadpodstawowe Mateusz Mąka OSP Łabowa

10 marca odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w Łabowej w trakcie, którego uczestnicy omówili stan przygotowania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby wywołanej wirusem
SARS-Cov-2. W posiedzeniu uczestniczył m.in. lekarz
POZ dr Marcin Mróz, który omówił sposoby profilaktyki oraz zalecił, aby osoby chore kontaktowały się z przychodnią telefonicznie pod nr 18 471 12 86 oraz 602 677
106 (w godzinach 11:00-13:00). Podkreślił również jak
ważne jest zachowanie higieny osobistej.
10 marca odbyły się przesłuchania do XXV Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów jak co roku
organizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury w Starym Sączu. W I etapie przesłuchań na scenie
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie wzięli udział nasi wokaliści, Oliwia Dobosz, Zuzanna Grońska,
Michał Lelito, Natalia Sarata, Maja Sarata, Zuzanna Klimczak i Maja Rogóż. Do finałowego Konkursu zakwalifikowała się Oliwia Dobosz oraz Zuzanna Klimczak
23 marca Poseł Jan Duda zakupił i przekazał Gminie
Łabowa materiał do wykonania maseczek ochronnych. Maseczki zostały uszyte przez mieszkańców Gminy Łabowa i przekazane służbom odpowiedzialnym za
nasze bezpieczeństwo.
9 kwietnia Wójt Gminy Łabowa podjęła decyzję
o przekazaniu maseczek dla Seniorów.

9 marca w sali narad Urzędu Gminy Łabowa odbyło
się spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa.
Wójt Gminy Marta Słaby, Sekretarz Sławomir Rybarski,
złożyli gościom serdeczne życzenia: cierpliwości, sukcesów, realizacji planów obiecanych swoim wyborcom.
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Seniorze,
jeśli masz 65 lat i czujesz, że jesteś
w grupie ryzyka oraz że potrzebujesz
maseczki. Prosimy o kontakt
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Łabowej w celu przekazania
maseczki.
Zadzwoń
18 414 24 83 lub
18 414 24 82.

NASZA ŁABOWA
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
Maciejowa – Składziste – Feleczyn –
Barnowiec – Czaczów – Łabowiec – Uhryń
• Niesegregowane – 3 i 17 czerwca
• Bio – 2 i 16 czerwca
• Segregowane – 8 czerwca

Kotów – Kamianna – Łabowa
• Niesegregowane – 4 i 18 czerwca
• Bio – 2 i 16 czerwca
• Segregowane – 9 czerwca

Roztoka Wielka – Krzyżówka – Łosie –
Nowa Wieś
• Niesegregowane – 5 i 19 czerwca
• Bio – 2 i 16 czerwca
• Segregowane – 10 czerwca
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