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Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy
Z radością oddaję w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Łabowa. Nie przechodźcie obojętnie obok jego nazwy. Hasło„ Nasza Łabowa” oznacza czasopismo kierowane do całej lokalnej społeczności, dotyczące naszych wspólnych spraw.
W Biuletynie pragnę przekazywać Państwu informacje o tym co dzieje się w Naszej Gminie.
Piszemy o osiągnięciach i sukcesach, nadziejach i planach, w końcu – o problemach, które są
po to, by je wspólnie rozwiązywać. Wśród relacji z przebiegu inwestycji oraz wydarzeń, którymi
żyliśmy przez ostatni rok dostrzec można budzącą się z uśpienia aktywność Mieszkańców, co
uważam za ogromny sukces. Dostrzegając ogromny potencjał ludzi żyjących w Gminie Łabowa, a także naszych terenów, mogę śmiało napisać, że to dopiero początek...
Marta Słaby
Wójt Gminy Łabowa
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Jedyny taki
pomnik w kraju
Gmina Łabowa po latach milczenia o żołnierzach wyklętych dostała się za sprawą jednego z nich na karty historii współczesnej. Przed urzędem gminy powstał
pierwszy w Polsce pomnik ks. Władysława Gurgacza, kapłana który według założenia oprawców miał być na zawsze otoczony złą sławą. Postawiony w samym sercu
Łabowej monument został uroczyście odsłonięty 11 października br. przy udziale
licznych gości i ogromnym zainteresowaniu mediów.
Ks. Gurgacz poświęcił swoje życie dla duchowej formacji żołnierzy, którzy walczyli z komunistycznym reżimem. Przez niemal rok przebywał
wraz z oddziałem Żandarmerii, który w okolicach
Hali Łabowskiej znalazł schronienie przed Urzędem
Bezpieczeństwa. Grupa ostatecznie została rozbita,
a kapelan nie chcąc opuszczać towarzyszy zrezygnował z ucieczki i oddał się w ręce bezpieki. Trafił
do krakowskiego więzienia przy. ul. Montelupich,
gdzie po pokazowym procesie został na nim wykonany wyrok śmierci.
Chwile wielkiego wzruszenia podczas odsłonięcia pomnika przeżywali przedstawiciele rodziny
o. Gurgacza, a także żołnierze niezłomni: kpt. Stefan
Kulig ps. „Gorol” i por. Helena Wiktor ps. „Konwalia”.
Podniosły charakter uroczystość podkreślała wojskowa asysta honorowa, którą pełnili funkcjonariu-

Wokół pomnika
Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy św.
w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łabowej. Następnie uczestnicy przeszli pod
urząd, gdzie zebranych gości powitała wójt gminy,
Marta Słaby, która odczytała list skierowany przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę, następnie głos zabrał Marszałek Województwa Małopolskiego Witold
Kozłowski, który odczytał list Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Dyrektor Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
dr. hab. Filip Musiał odczytał list dr. Jarosława Szarka Prezesa IPN, a Prezes Stowarzyszenia Żandarmeria Kamil Olesiński odczytał list o od Szefa Urzędu
do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych
Pana Jana Józefa Kasprzyka. Jerzy Basiaga, prezes

Uroczystość odsłonięcia pomnika ks. Władysława Gurgacza Fot. Stahadron

sze Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego)
Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym
Sączu i przedstawiciele Kompanii Reprezentacyjnej Związku Strzeleckiego Strzelec OSW oraz muzycy Orkiestry Reprezentacyjnej Staży Granicznej
z Nowego Sącza. Uroczystość Patronatem Narodowym objął Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzej Duda.

Odsłonięcie pomnika ks. Władysława Gurgacza wśród odsłaniających m.in.:
kpt. Stefan Kulig ps. „Gorol” i por. Helena Wiktor ps. „Konwalia”, mjr Zbigniew
Obtułowicz ps. „Sara”, Urszula Mrożek, krewna ks. Władysława Gurgacza,
Marta Słaby Wójt Gminy Łabowa oraz Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Fundacji „Osądź mnie Boże” przypomniał zebranym
historię bohaterskiego kapłana, głos zabrali również posłowie Barbara Bartuś, Anna Paluch, Wiesław
Janczyk, Arkadiusz Mularczyk, Jan Duda.
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Pomnik ks. Władysława Gurgacza autorstwa Grzegorza Tomkowicza

W jedności siła

bohaterów antykomunistycznego podziemia.
Wójt Gminy Łabowa Marta Słaby pragnie serdecznie podziękować tym, którzy wsparli budowę
pomnika: prezesowi fundacji Osądź mnie Boże im.
KS. Władysława Gurgacza - Panu Jerzemu Basiadze
oraz Pani Poseł Barbarze Bartuś, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do pozyskania tak wielu
darczyńców, dla tego ambitnego przedsięwzięcia,
Panu Marszałkowi Województwa Małopolskiego
Witoldowi Kozłowskiemu, Dyrektorowi Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr. hab.
Filipowi Musiałowi, Prezesowi PKN Orlen Danielowi
Obajtkowi, Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie Panu Janowi Kosiorowskiemu, Panu Jerzemu Sekule, Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego Machnik, Zbigniewowi
Szubrytowi, świętej pamięci Michałowi Jasnoszowi,
Spółdzielni Pracy Piwniczanka, Firmie Koral, Pani
Barbarze i Józefowi Koral, Nadleśnictwu Nawojowa,
Firmie Fakro, Tadeuszowi i Danucie Pióro, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu
„Solidarność” Region Małopolska, Panu Zygmuntowi Paruchowi, Panu Posłowi Patrykowi Wichrowi,
Panu Posłowi Andrzejowi Gut-Mostowemu, Uzdrowisku Krynica-Żegiestów S.A , dwóm anonimowym
darczyńcom oraz wszystkim, którzy choćby niewielką cegiełką przyczynili się do urzeczywistnienia
tego wspaniałego pomnika.

Wykonana z brązu postać jezuity niezłomnego wyszła spod ręki Grzegorza Tomkowicza, mającego pracownię w Jabłonicy Polskiej, miejscowości,
w której przyszedł na świat ks. Gurgacz. Nie byłoby
tego pomnika gdyby nie udana współpraca Fundacji im. ks. Władysława Gurgacza „Osądź mnie, Boże”
z Urzędem Gminy Łabowa.
Wspólnymi siłami udało się zebrać kwotę 80
tysięcy złotych, która pozwoliła pokryć koszty postawienia monumentu. Marta Słaby, wójt Łabowej
podkreśla, że osiągnięcie tego celu jest jednocześnie wyzwaniem do dalszych działań. Przede
wszystkim jednak jest powodem do wdzięczności.
– Bardzo serdecznie dziękuję każdemu, kto przyczynił się do zbudowania pomnika, a także zorganizowania uroczystości. Ta inicjatywa pokazała,
że współpracując jesteśmy w stanie bardzo wiele
osiągnąć. Pojawiają się też kolejne plany związane z
osobą ks. Gurgacza. W przyszłości planuję utworzyć
specjalny szlak edukacyjny prowadzący spod pomnika na Halę Łabowską – zapowiedziała podczas
uroczystości Marta Słaby. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego
ks. Władysława Gurgacza, a świadectwem kultu są
coroczne Msze święte na Hali Łabowskiej, na które
przyjeżdżają tysiące osób chcących uczcić pamięć
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Rozmowa z Martą Słaby Wójtem Gminy Łabowa
Czy przedwyborcze wyobrażenia dotyczące rządów w gminie pokryły się z rzeczywistością? Coś
panią zaskoczyło?

cych się dzieci marzę, aby nasi uczniowie otrzymywali jak najlepszy start w dorosłe życie, dlatego od
samego początku zajęłam się problemami oświaty.
Dostawałam też od mieszkańców wiele sygnałów
dotyczących jakości nauczania. Wyniki egzaminów
końcowych nie napawają nas optymizmem, ale zrobimy wszystko żeby jakość kształcenia się poprawiła. Problemy z oświatą rozpoczęły się w marcu, czyli
w momencie kiedy od pani Skarbnik otrzymałam informację, że na zamknięcie budżetu oświaty w 2019
roku będzie brakowało między 600 tys. a 1 mln złotych.
Pierwszą rzeczą była korekta arkuszy organizacyjnych przygotowanych przez dyrektorów szkół.
Arkusz organizacyjny to wymagany prawem dokument, który określa szczegółowe działanie szkoły
na cały rok. Dzięki wielotygodniowej pracy z zespołem specjalistów udało się spiąć budżet oświaty.
Chce wprowadzić moją filozofię funkcjonowania szkół polegającą na zmianie myślenia o zarządzaniu oświatą i menadżerskim podejściu do
szkolnictwa.
Postawiłam przed panem Dariuszem Różyckim, nowym kierownikiem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek zadania związane z głęboką
reformą zarządzania oświatą. Już teraz dostrzegam
pierwsze efekty poczynionych zmian.
Dla konsolidacji środowiska, ale też dla wprowadzenia elementu zdrowej rywalizacji pomiędzy
szkołami w grudniu wystartował I Gminny Turniej
Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Łabowa.

Obejmując stanowisko Wójta Gminy Łabowa
spotkałam się ze wszystkimi pracownikami gminy,
ustaliłam zasady naszej współpracy oraz kodeks
etyki. Każdy z pracowników otrzymał ode mnie czystą kartę i większość z nich wykorzystała szansę.
Szuflady urzędu przeznaczone na projekty
okazały się puste, co oznaczało, że zrealizowanie
wielu priorytetowych spraw w mijającym roku oraz
w tej perspektywie unijnej było niemożliwe. Ten rok
upłynął nam na przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji pod przyszłe nabory środków zewnętrznych.
Jako nowicjusz w samorządzie musiałam wydeptać nowe ścieżki, zbudować kontakty z osobami decyzyjnymi przy uzyskiwaniu dofinansowań, te
kontakty już przynoszą swoje efekty.
Kolejnym rozczarowaniem był stan budynków
Urzędu Gminy oraz szkół podstawowych, które wymagały natychmiastowych remontów. Z przykrością stwierdziłam, że nie złożono żadnego wniosku
o zrealizowanie projektu rewitalizacji budynków,
choć środki były na wyciągnięcie ręki. Dopiero za
mojej kadencji przygotowaliśmy projekty i składamy wniosek na głęboką termomodernizację budynków będących własnością gminy.
Dużo czasu zajęło również nadrabianie zaległości i porządkowanie bałaganu w dokumentach.
Tylko dzięki dużej czujności, kontaktując się wielokrotnie z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zdołałam uratować budowę chodników
w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi krajowej
nr 75. Również budowa kanalizacji wymagała dużo
rozmów i uzgodnień z mieszkańcami.
Kulminacją negatywnych zaskoczeń był budżet, który przejęłam po swoim poprzedniku i już
na początku mojego urzędowania okazało się, że
tylko w oświacie należy go uzupełnić o kwotę 500
tys. złotych. Bez tego nauczyciele nie otrzymaliby wypłat. Udało mi się wprowadzić część zmian,
natomiast przez cały rok kulało to, że oświata jest
niedoszacowana na kwotę miliona złotych. Nie był
to jednak powód do złamywania rąk, ponieważ kto
chce szuka sposobów, a kto chce szuka powodów.

Powiedziała pani o największych potrzebach,
a jakie są najmocniejsze strony Gminy Łabowa?
Naszym potencjałem są mieszkańcy z ich niewykorzystaną energią do działania, a oprócz tego
należy pamiętać że jednym z walorów gminy są lasy,
które zajmują ok. 70% obszaru administracyjnego.
Najcenniejsze drzewostany znajdują się w Barnowcu, Łabowcu i Uhryniu. Zostały one utworzone przed
wojną przez miłośnika przyrody, leśnika i dawnego
właściciela lasów hr. Adama Stadnickiego. Lasy są
naszym wspólnym dobrem, o które wszyscy musimy dbać.
Gmina słynie z górskiego charakteru środowiska, o czym świadczy gęsta sieć malowniczych potoków, a w okresie zimowym sprzyjają nam warunki
śniegowe. W Kamiannej znajduje się stok narciarski, z którego z zadowoleniem korzystają zarówno
mieszkańcy jak i turyści. Ponadto Kamianna słynie

Jaki obszar działalności Urzędu Gminy Łabowa
wymaga obecnie najwięcej pracy?
Oczywiście oświata. Jako matka dwóch uczą-
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gminy. Jak zamierza go pani wykorzystać?

jako centrum apiterapii, jej znakiem rozpoznawczym jest pszczelarstwo oraz pyszne i zdrowe miody.
Na terenie gminy, budzi się również do życia
baza noclegowa, powstają nowe miejsca agroturystyczne oraz budowany jest nowy hotel.
Łabowa to również szlaki turystyczne, szczególnie piękny jest szlak przyrodniczy im. Hrabiego
Adama Stadnickiego znajdujący się w Uhryniu. Liczy on ok. 22 km i prowadzi z Łabowej, przez Uhryń
do Hali Łabowskiej, a następnie w dolinę Życzanowa koło Rytra. Piękno tych terenów szczególnie docenili malarze – Stanisław Chomiczewski i Tadeusz
Ciemierkieiwcz, którzy osiedlili się tu by tworzyć
swoje prace.
Poznając szlaki turystyczne zetknąć się można
z historią i kulturą mijając cerkwie, stare drewniane
chałupy, czy też kapliczki, bądź krzyże. Napotkać
można również pomniki przyrody, jednym z najbardziej znanych jest pomnik zwany „Wierch nad Kamieniem” ze Skałą Składziszczańską, z której rozciągają się malownicze widoki.

Przy pomocy Małopolskiej Organizacji Turystycznej przymierzam się do zbudowania wieży widokowej na Hali Łabowskiej. Uważam, że ta inwestycja z pewnością przyciągnie sporo turystów. Wielką
atrakcją otwartą tego roku w miejscowości Feleczyn
przez Nadleśnictwo Nawojowa jest szlak owadów.
Należy także rozpowszechnić: szklaki turystyczne biegnące przez piękne tereny naszej gminy tj.
piesze, rowerowe, konne i narciarstwa biegowego.
Nie zapomnijmy o rozpowszechnianiu wspaniałej
kuchni regionalnej, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich
prężnie działają w tym kierunku. Ponadto wyciąg
Kamianna Ski, a także stajnia Beskid z roku na rok
prężnie się rozwijają. Posiadamy wiele zabytków turystycznych, jednym z nich jest znajdująca się w Łabowej najstarsza murowana cerkiew na Zachodniej
Łemkowszczyźnie.
Mówi się, że gospodyni domowa pracuje na kilka etatów. Wygląda na to, że w gminie jest ich
jeszcze więcej. Udaje się znaleźć czas na odpoczynek, życie prywatne?

Jakie było największe osiągnięcie Marty Słaby
w pierwszym roku rządów ?

Bycie wójtem gminy Łabowa poza tym, że
jest zaszczytem bo wynika z ogromnego kredytu
zaufania udzielonego przez społeczność lokalną,
jest również pracą trudną i wyjątkowo absorbującą,
ze względu na swoją wielozadaniowość.
Jestem szefem wymagającym, ale swoich
współpracowników obdarzam dużym zaufaniem.
Moja postawa daleko odbiega od standardów. Prezentuję menadżerski sposób zarządzania gminą,
a pełnienie swojego urzędu rozumiem jako pracę
zespołową, co bardzo dobrze przekłada się na efektywność działań całego urzędu. Posiadam również
umiejętność słuchania drugiego człowieka, która
jest bardzo ważna w pracy na rzecz społeczności lokalnej. W ostatnim roku zapewne bardzo brakuje mi
czasu na prywatne życie, samorządowiec ma bardzo mało czasu dla siebie i rodziny. Często pracuję
po kilkanaście godzin dziennie, a także w weekendy, ponieważ dzięki temu mogę być bliżej moich
mieszkańców. Każdą wolną chwilę staram się jednak
spędzić z rodziną, która jest dla mnie bardzo ważna.

Największym moim osiągnięciem jest to, że
w tak krótkim czasie Łabowa wróciła do świadomości mieszkańców województwa małopolskiego,
a nawet całej Polski, poprzez chociażby odsłonięcie
pomnika ks. Władysława Gurgacza.
Były porażki?
Skończyły się dotacje unijne na różne projekty, przez co mogę realizować tylko część moich marzeń o rozwoju gminy, w dodatku w tempie wolniejszym niż bym chciała.
Niestety nie udało się wybudować mojego wymarzonego boiska w Nowej Wsi, ale dołożę
wszelkich starań żeby to boisko powstało w 2020
roku.
Utknęłam w gąszczu zmian przepisów i nie
udało się przebudować newralgicznego skrzyżowania drogi nr 75 w miejscowości Maciejowa z drogą powiatową do wsi Czaczów- Barnowiec. Mam
jednak zapewnienie ze strony Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatowego Zarządu Dróg, że ta bardzo ważna inwestycja będzie
realizowana w przyszłym roku.

Tuż po objęciu rządów w licznych wywiadach
zwracała pani uwagę na potencjał turystyczny
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Zmieniają się drogi, powstają chodniki
Od początku 2019 roku doszło do wielu pozytywnych zmian w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Łabowa obejmujących drogi wszystkich kategorii. Udało się także pozyskać środki na rzecz przyszłych remontów.
Bezpieczniej przy drodze krajowej
Najbardziej widoczną i znacząca inwestycją
była budowa chodników wzdłuż drogi krajowej w
miejscowościach Łabowa i Nowa Wieś. Dzięki przychylności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybudowano ponad 2 km chodnika, przebudowano zatoki autobusowe i przepusty. Udziałem
Gminy było wykonanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Gmina
Łabowa mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców zabiega także przy współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg oraz GDDKiA o przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Maciejowa
– Barnowiec 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. Wszystko z myślą o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców - informuje wójt Marta Słaby. W
kolejny wydaniach biuletynu będziemy podawać na
bieżąco szczegółowe informacje o planowanych inwestycjach.

Droga Łabowa – Uhryń

Pamiętamy także o rolnikach mających trudności z dojazdem do gruntów rolnych, dlatego uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na modernizację 200 m
drogi rolniczej w Łabowej. W wyniku współpracy
z Nadleśnictwem Nawojowa zmodernizowano również część drogi Nowa Wieś – Osiedle.

Chodnik oraz nowa nawierzchnia drogi Łabowa-Łabowiec

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu została zrealizowana budowa chodnika przy drodze powiatowej Łabowa – Łabowiec na odcinku 420 m, począwszy od centrum
Łabowej. Inwestycja to wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy bardzo często pokonują
pieszo ten odcinek. W sąsiedztwie budowanego
chodnika znajduje się kościół parafialny w Łabowej,
wspólnota mieszkaniowa, a także ośrodek zdrowia
wraz z ośrodkiem rehabilitacyjnym „TUKAN”.

Chodnik przy drodze krajowej nr 75 w Łabowej

Zdobywamy pieniądze
Łabowa nie jest zamożną gminą, dlatego
szansą na zwiększenie skali remontów dróg jest
pozyskiwanie środków zewnętrznych. Udało się je
zdobyć w ramach nowo powstałego Funduszu Dróg
Samorządowych. Właśnie dzięki temu programowi zostanie wyremontowany odcinek drogi gminnej publicznej Czaczów-Maciejowa-Feleczyn oraz
część drogi Łabowa – Uhryń k. cerkwi w Łabowej.
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Remonty i nowe oświetlenie ze środków
gminnych

marnuje, stare zdemontowane płyty posłużyły do
zabezpieczenia drogi gminnej w Łabowej. Poprawa
bezpieczeństwa na drogach to także inwestowanie
w rozwijanie sieci oświetlenia ulicznego, dlatego
wykonano oświetlenie drogi gminnej Czaczów – Maciejowa – Feleczyn na odcinku w kierunku Kościoła
Parafialnego w Maciejowej. Jest to droga o dużym
znaczeniu transportowym zarówno dla mieszkańców Maciejowej jak i sąsiednich wsi, prowadzi także
do oczyszczalni ścieków i punktu PSZOK.

Pomimo skromnego budżetu, w bieżącym
roku Gmina Łabowa wyremontowała kilka dróg
gminnych. Powstała nowa nawierzchnia betonowa w miejscowościach Maciejowa, Łabowa i Kamianna. Przeprowadzony został także częściowy
remont mostu w Łabowej polegający na wymianie
płyt jezdnych, a w myśl zasady że nic się u nas nie

Inwestycje
Dla wygody mieszkańców, dla dobra środowiska

Gmina Łabowa zyskała 23 km sieci kanalizacji sanitarnej i 9 przepompowni.
Inwestycja objęła miejscowości Łabowa, Nowa Wieś i Roztoka Wielka. Koszty
przeprowadzonych prac przekroczyły kwotę 7 mln 130 tys. złotych.
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu w kwocie ponad 3
mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz uzyskanej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Wykonawcą robót było Konsorcjum
firm: Transwiertel sp. z o.o. i PPHU LELITO Tadeusz Lelito. Celem realizacji inwestycji było zwiększenie ilości
ścieków oczyszczonych, wzrost dostępności usług publicznych z zakresu odbioru ścieków oraz poprawa
stanu środowiska naturalnego na terenie gminy. Projekt Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę
sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka
(część) jest obecnie na etapie rozliczania.
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Inwestujemy w sport i rekreację
Od września uczniowie i pozostali mieszkańcy gminy mają do dyspozycji
zmodernizowane boisko sportowe w centrum Łabowej, a już w przyszłym roku
całkiem nowy obiekt sportowy zyska Nowa Wieś. Urzędnicy gminy pracują też
nad projektami dwóch siłowni zewnętrznych i dwóch placów zabaw.

Otwarcie boiska sportowego w Łabowej na zdjęciu Sławomir Rybarski Sekretarz Gminy Łabowa, Grzegorz Biedroń Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Marta Słaby Wójt Gminy Łabowa.

ki nożnej: samorządowcy kontra mieszkańcy. Panie

Odnowienie boiska w Łabowej kosztowało prawie 351 tys. zł, z czego 136 tys. zł stanowiło
wsparcie Województwa Małopolskiego w ramach
projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno –
sportowa – MIRS”. Zadanie inwestycyjne polegało
na rozebraniu istniejącej nawierzchni, przygotowaniu podłoża, wykonaniu warstwy podkładowej,
położeniu nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dwuwarstwowej oraz wyposażeniu boiska
w elementy do piłki nożnej i ręcznej.
Oficjalne otwarcie inwestycji odbyło się 26
września br. Na uroczystościach wraz z prezentami
w postaci piłek do gry zjawili się: Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
i radny wojewódzki Grzegorz Biedroń. Na nowo
otwartym obiekcie sportowym odbył się występ
taneczny i został rozegrany inauguracyjny mecz pił-

Boisko przy Szkole Podstawowej w Łabowej
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z Koła Gospodyń Wiejskich w Łosiu przygotowały
dla gości i piłkarzy smaczny poczęstunek.
W 2020 roku Gmina Łabowa planuje wybudować nowe boisko przy Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi. Dzięki temu poprawią się warunki
do uprawiania sportu w tej miejscowości. 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, 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 będzie dostępny dla wszystkich użytkowników, uczniów szkoły podstawowej, młodzieży oraz

Aktywni seniorzy
17 osób z Gminy Łabowa uczestniczy w projekcie socjalnym dla seniorów realizowanym przez
Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby w wieku
60+ dzięki działaniom dofinansowanym ze środków Wojewody Małopolskiego mają dostęp do
szerokiego wachlarza zajęć i aktywności.
Celem projektu pn. „Senior+ pomoc i wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz wzmocnienie ich
aktywności i samodzielności życiowej” jest aktywizacja, zachęcenie do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, ukazanie sposobów na miłe
spędzanie wolnego czasu i wzmocnienie poczucia

mieszkańców. Inwestycja ma kosztować prawie 700
tys. zł, a dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ma sięgnąć 50 % wydatków
kwalifikowanych.
Kolejnymi Inwestycjami zmierzającymi do
promowania zdrowego trybu życia wśród mieszkańców, a także organizacji czasu wolnego na
świeżym powietrzu, będą siłownie zewnętrzne w
Łabowej i Nowej Wsi oraz place zabaw w Roztoce Wielkiej i Barnowcu. Te zadania są na razie w
fazie przygotowań. Do tej pory opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Powstał
też projekt budowlano-wykonawczy na modernizacji obiektu budynku ośrodka zdrowia w Łabowej na potrzeby organizacji placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób starszych.

wartości. Praca w grupie wsparcia daje też możliwość integracji oraz uczy czerpać radość z życia.
Seniorzy chodzą na zajęcia psychologiczne, plastyczne, rękodzieła, dietetyczne, korzystają z porad
prawnych, gimnastyki i nordic walking oraz zajęć o
regionie. W ramach projektu odbyło się także spotkanie z podróżnikiem, były dwa wyjścia do kina
oraz zorganizowane zostały pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i wycieczka nad Solinę.
Seniorzy bardzo chwalą sobie zajęcia i odkrywają dzięki nim nowe talenty. Nawiązały się
także pozytywne relacje między uczestnikami, osobami prowadzącymi zajęcia oraz pracownikami naszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zakończenie projektu Senior +
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Strażacy w akcji
Nie bez powodu mówi się, że strażacy to jedna z najbardziej lubianych i
szanowanych profesji w kraju. Oprócz tego, że biorą oni udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, czynnie uczestniczą w życiu społecznym pojawiając się na
różnego rodzaju uroczystościach czy zabezpieczając imprezy. Doskonałym przykładem takiej działalności są druhowie z jednostek OSP w Gminie Łabowa.
OSP Kamianna w KSRG
Na terenie Gminy Łabowa funkcjonuje 5 jednostek OSP, z czego dwie włączone są
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP Łabowa figuruje w tym systemie
od 24 lat, natomiast dużym sukcesem było
włączenie w tym roku do KSRG jednostki z
Kamiannej. 5 października br. przed Domem
Pszczelarza w Kamiannej odbyła się uroczystość wręczenia decyzji Komendanta Głównego PSP w tej sprawie. Szczególnie dziękujemy za pomoc Pani poseł Barbarze Bartuś.
W wydarzeniu wzięli udział: Barbara
Bartuś, Poseł na Sejm RP oraz Edward Siarka- Poseł
na Sejm RP i Prezes Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Marta Słaby- Wójt
Gminy Łabowa oraz Z-ca Wójta Gminy Łabowa Sławomir Rybarski, reprezentanci Powiatu Nowosądeckiego: Marian Dobosz oraz Ryszard Wąsowicz, proboszczowie ks. Andrzej Fik z Łabowej i ks. Grzegorz
Sowa z Kamiannej, reprezentanci PSP szczebla wojewódzkiego- Pan Mirosław Trojan i powiatowegoKomendant KM PSP Waldemar Kuźma, Marian Marszałek- Naczelnik KM PSP w Nowym Sączu, Paweł

Na zdjęciu Łukasz Gurba Prezes OSP Kamianna, Marta Słaby oraz Roman
Kronenberger Prezes Zarządu Gminnego Zarządu OSP w Łabowej prezentują
akt włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Motyka - Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
Radni Gminy Łabowa, Lucyna Fiut- Skarbnik Gminy
Łabowa, strażacy ochotnicy, w tym Prezes Oddziału
Powiatowego oraz zaproszeni goście i mieszkańcy
Kamiannej.
Tego samego dnia został również przekazany nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabowej oraz zestaw
hydraulicznych narzędzi
ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kamiannej. Pieniądze
na nowy pojazd i sprzęt
udało się pozyskać ze
środków Funduszu Sprawiedliwości.
W tym przypadku
nieoceniona okazała się
pomoc posła Edwarda
Siarki.
Na zdjęciu Marek Kwiatkowski
Starosta
Nowosądecki,
Marta
Słaby Wójt Gminy Łabowa oraz
poseł Edward Siarka na tle nowego
samochodu dla OSP Łabowa
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Debata o bezpieczeństwie

Uczestnicy konferencji Współpraca podmiotów w lokalnym systemie ratowniczym gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców regionu

- Bezpieczeństwo mieszkańców to sprawa
priorytetowa - mówiła wójt Marta Słaby, otwierając
konferencję ,,Współpraca podmiotów w lokalnym
systemie ratowniczym gwarancją bezpieczeństwa
mieszkańców regionu’’, która odbyła się 7 maja 2019
w Łabowej. Podczas spotkania zaproszeni goście
omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem
w obszarze funkcjonowania Gminy Łabowa według
właściwości reprezentowanych instytucji i organizacji. Poruszono również temat bezpieczeństwa o
dużo szerszym zasięgu, z uwagi na bliskość granicy
polsko-słowackiej oraz DK 75 stanowiącej oś Gminy Łabowa. Na wspomnianej drodze dochodzi do
licznych zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, w
tym śmiertelnych, z udziałem mieszkańców innych
regionów Polski.
Podczas spotkania zwrócono uwagę na problemy mieszkańców gminy, jak również regionu,
m.in. budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej, likwidacji miejsc niebezpiecznych, uświadomienia społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich przeciwdziałaniu. Nawiązane

w czasie konferencji kontakty z osobami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa, jak również mającymi wpływ na przyszłe inwestycje są szansą na
polepszenie warunków życia wszystkich mieszkańców oraz osób odwiedzających ten piękny zakątek
Małopolski.
Podczas konferencji został powołany i podpisany Akt Utworzenia Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gminie Łabowa. Sygnowali go posłowie:
Barbara Bartuś, Edward Siarka, Józef Leśniak, Arkadiusz Mularczyk, Radny Województwa Małopolskiego Patryk Wicher, a także Starosta Nowosądecki
Marek Kwiatkowski oraz przedstawiciele słowackiej
Straży Pożarnej, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa z zastępcą, Komendant KM PSP
w Nowym Sączu z zastępcą, Prezes WOPR z naczelnikiem, naczelnik GOPR w Krynicy- Zdroju, kierownik PCZK Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
przedstawiciel GDDKiA, Prezes OSP Łabowa Wojciech Mąka oraz Wójt Gminy Łabowa Marta Słaby gospodarz konferencji.
Na koniec zaproszeni goście wręczyli medale
i upominki dla uczestników biegu ,,Strażacka setka’’(bieg rozpoczynający obchody 100- lecia OSP
Łabowa), w którym udział wzięły dzieci i młodzież
z terenu gminy.

Ściąga z pierwszej pomocy
Uczniowie wszystkich szkół na terenie Gminy
Łabowa chodząc po schodach mogą utrwalać w pamięci zasady pierwszej pomocy. Strażacy z OSP Łabowa przekazali specjalne naklejki ze schematem
działania w przypadku ratowania ludzkiego życia.
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Odrodzenie Kół Gospodyń Wiejskich
Powstało aż pięć Kół Gospodyń Wiejskich: W Łosiu, Nowej Wsi, Roztoce Wielkiej,
Barnowcu, Kotowie które angażują się na różne sposoby w życie naszej lokalnej społeczności.
Nie tylko wspaniale gotują i dostarczają przysmaków na imprezy i uroczystości, zajmują się też
rękodziełem i działalnością charytatywną. Gospodynie mają także na koncie pierwsze sukcesy. KGW z
Nowej Wsi zdołało już zasłynąć z kapusty z żeberkami, przywożąc nagrodę z Agropromcji. Koło z Roztoki Wielkiej zostało nagrodzone w Wojewódzkim
Konkursie Wieńców Dożynkowych podczas XXI Dożynek Województwa Małopolskiego. KGW w Łosiu
wygrało etap powiatowy w plebiscycie Mistrzowie
Agro organizowanym przez Gazetę Krakowską. Wysokie miejsca uzyskały w nim także Koła Gospodyń
z Nowej Wsi oraz Roztoki Wielkiej.
Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś

Koło Gospodyń Wiejskich Łosie

Koło Gospodyń Wiejskich Barnowiec

Koło Gospodyń Wiejskich Roztoka Wielka

Koło Gospodyń Wiejskich Kotów
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Prace społeczne
W Gminie Łabowa można zaobserwować budzącą się aktywność mieszkańców
pracujących bezinteresownie na rzecz dobra wspólnego:
•
•

•
•

•

W akcję „Sprzątanie świata” 20 września
br., zaangażowali się uczniowie klas IV-VIII.
W akcję sprzątania swoich wiosek włączyli
się dzięki zaangażowaniu Sołtysów i Radnych mieszkańcy: Roztoki Wielkiej, Krzyżówki, Nowej Wsi, Łabowej.
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Nowej Wsi wykonali prace społeczne przy
dachu budynku Urzędu Gminy.
Strażacy z OSP Łabowa, OSP Kamianna,
OSP Łosie i OSP Czaczów podjęli się inicjatywy odmalowania budynku Urzędu
Gminy.
Dzięki wsparciu Rady Rodziców w salach

•

•
•

lekcyjnych w SP w Maciejowej zamontowano plisy okienne.
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy skosili
działkę nad byłym budynkiem szkoły w
Kotowie, usunęli też porastające ją krzewy.
O przestrzeń przy boisku zadbali też w
lipcu mieszkańcy Łosia kosząc trawę i robiąc wspólnie porządki.
Rodzice uczniów klasy 6b wymalowali w
listopadzie z własnej inicjatywy i za własne środki klasę biologiczną w Szkole Podstawowej w Łabowej. W pracach pomagała wychowawczyni klasy oraz dzieci.

Nowe zasady odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych
Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziły obowiązkowy jednolity system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całego kraju. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, który dotychczas prowadził na
swojej nieruchomości wyłącznie nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji.

Jednolity system Segregacji Odpadów dotyczy selektywnej zbiórki odpadów w
podziale na 5 frakcji:
1. papier,
2. szkło,
3. metale i tworzywa sztuczne,
4. bioodpady,
5. pozostałości z segregacji (odpady zmieszane).
W związku z nowelizacją przepisów wszyscy mieszkańcy Gminy Łabowa będą zobowiązani do złożenia nowych deklaracji. Reszta informacji wraz z nowymi deklaracjami dostępna będzie na stronie www.
labowa.pl oraz zostanie dostarczona do mieszkańców wraz z kalendarzami odbioru odpadów.
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Z życia gminy
Trudno zliczyć wszystkie imprezy, akcje charytatywne i społeczne, które stały się udziałem mieszkańców Gminy Łabowa przez ostatni rok. Zamieszczamy
jedynie przykłady wydarzeń z ostatnich miesięcy, żeby pokazać zakres działalności kulturalnej, charytatywnej, patriotycznej i sportowej na terenie samorządu. Każda inicjatywa: od niewielkiego spotkania w kręgu mieszkańców
sołectwa po wielką imprezę wnosi do naszej społeczności wiele dobrego.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej
rozpoczął działalność Zespół Muzyczny Roztoczanka z Roztoki Wielkiej, grający muzykę regionalną Galicji i Beskidu Sądeckiego. Muzycy od lutego br. uświetniają swoją grą uroczystości na terenie
gminy.

podczas której strażacy zebrali 30 tys. zł. 28 lutego,
w Gminnym Ośrodku Kultury, w czasie spotkania
seniorów do puszki trafiło 1 470 złotych – mówiła
Marta Słaby o działaniach poprzedzających koncert.
28 marca w Szkole Podstawowej w Łabowej, a 29 marca w Szkole Podstawowej w Nowej
Wsi wszystkie dzieci od klas 4 do 8 wzięły udział w
akcji Bezpieczna Łabowa.
Akcja miała za zadanie podnieść bezpieczeństwo dzieci i zwiększyć świadomość poruszania się
w ruchu drogowym. Do dyspozycji dzieci była specjalna płyta rowerowa, która symulowała poruszanie się po drodze, a fachowego instruktażu udzielali Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Oprócz
zajęć praktycznych, dzieci miały również zajęcia
z Wiesławem Kądziołką z MORD w Nowym Sączu,
który przy pomocy filmów instruktażowych uczulał
na zachowania na drodze.

Zespół Muzyczny Roztoczanka z Roztoki Wielkiej

3 marca w GOK-u w Łabowej został zorganizowany koncert charytatywny, podczas którego zebrano 34 tys. złotych na leczenie Wojtusia
Polańskiego z Uhrynia. U dwulatka zdiagnozowano
neuroblastomę o wysokim stopniu ryzyka. Żeby
uratować mu życie niezbędna była kosztowna operacja. Zbiórkę pieniędzy od początku wspierała wójt
Łabowej. - 17 lutego na terenie naszej gminy, przy
wszystkich kościołach odbyła się zbiórka pieniężna,

Uczniowie z Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi podczas akcji Bezpieczna
Łabowa

W kwietniu została zorganizowana akcja
pomocowa dla Błażeja Frączka „Gram plastiku na
wagę złota” . W tym celu siły połączyli: Gmina Łabowa, Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej oraz Fundacja Collegium Progressus. Uzyskany ze sprzedaży
zakrętek dochód trafił na rehabilitację, wyjazdy na
turnusy, zakup sprzętów ortopedycznych, lekarstw

Gwiazda wieczornego koncertu Kordian oraz
Marta Słaby Wójt Gminy Łabowa.
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oraz konsultacje lekarskie i związane z nimi różne
badania. Zbiórka nakrętek cały czas jest kontynuowana i można w ten sposób wspierać leczenie Błażeja.
4 kwietnia dzięki staraniom Wójt Gminy
Łabowa Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BP w Łabowej dostała dotację w wysokości 126
000,00 zł z przyznaną przez Sejmik Województwa
Małopolskiego na prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła filialnego pw. Opieki NMP.
Zakres prac objął polichromię wnętrza kościoła,
pełną konserwacja nawarstwień malarskich na ścianach i sklepieniach

20 czerwca pod honorowym patronatem
Marty Słaby, Wójt Łabowej odbył się koncert charytatywny dla Błażeja Frączka. Wystąpiły Promyczki
Dobra, zespoły z GOK-u w Łabowej, Hurrican Crew,
Sygnaliści Myśliwscy z Nadleśnictwa Nawojowa,
Roztoczanka z Roztoki Wielkiej i Zespół Halni. Wydarzenie zorganizował GOK we współpracy z Radnymi Gminy Łabowa.
7 lipca br. Łabowa stała się centrum jeździectwa na Sądecczyźnie. W stajni terenowo-rajdowej Beskid odbyły się drugie w sezonie zawody w
skokach przez przeszkody.
25 lipca zakończyły się zajęcia pływania
dla dzieci z szkół podstawowych z klas III. Odbywały się one bezpłatnie i były współfinansowane
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki oraz ze
środków budżetu Gminy Łabowa. W zakresie tego
projektu Gmina Łabowa współpracowała z Fundacją Collegium Progressus.

W maju do gminy Łabowa przyjechała Wystawa Mobilna Naukowiej z Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon - Opowieść o powietrzu była
dostępna dla szkół i grup zorganizowanych oraz dla
osób indywidualnych. Ekspozycję miała charakter
interaktywnej opowieści o powietrzu – zarówno o
jego naturze, jak i znaczeniu dla człowieka. W atrakcyjny sposób poruszała ważne zagadnienia przyrodnicze i uczyła przez zabawę.
28 maja w Szkole Podstawowej im. Świętej
Kingi w Maciejowej prezentowana była wystawa
Naukobusu z Centrum Nauki Kopernik.
5 czerwca pod GOK-iem w Łabowej zaparkował mammobus, w którym mieszkanki gminy mogły wziąć udział w badaniach profilaktycznych.

Dzieci po ostatnich zajęciach pływackich w ramach projektu „Już pływam”

22 sierpnia br. odbył się Piknik Rodzinny w
Kotowie z okazji pożegnania lata.
Nauczyciele SP w Nowej Wsi wraz z uczniami zorganizowali spotkanie z okazji 8. Narodowego Czytania. W tym roku nowele czytano także w
Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej, dzięki zaangażowaniu pedagogów ze SP w Łabowej.
W dniu 7 września br. na Hali Łabowskiej
odbyła się 21. uroczysta Msza święta w intencji kapelana antykomunistycznego podziemia Ks. Władysława Gurgacza i poległych żołnierzy PPAN-u.
Uczestniczyły w niej setki mieszkańców regionu i
gości, którym leży na sercu pamięć o żołnierzach
niezłomnych.

Koncert charytatywny dla Błażeja Frączka
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organizatorzy przygotowali loterie fantową, z której środki przeznaczono na zakup nowych książek
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto Koła Gospodyń Wiejskich dla smakoszy regionalnej kuchni
przygotowały wyśmienite potrawy m.in.: gołąbki, pierogi, bigos, ciasta. Na najmłodszych czekały
dmuchańce, malowanie twarzy, plecenie warkoczy
oraz wiele innych atrakcji

21. uroczysta Msza święta w intencji Ks. Władysława Gurgacza

Sporo pozytywnego rozgłosu dla Gminy
Łabowa wywołał Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 13 września br., dzięki któremu 430 dzieci uczyło się udzielania pierwszej pomocy. Wydarzenie
zorganizowała jednostka OSP Łabowa. Swoją wiedzą dzielili się: WOPR, GOPR, Straż Graniczna, PSP,
Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza
PSP Nowy Sącz, Policja, Sądecka Grupa Ratownicza,
OSP Łabowa, OSP Nowa Wieś, OSP Łosie oraz OSP
Kamianna.

Nauka ratowania życia przy pomocy maskotek podczas Światowego Dnia
Pierwszej Pomocy

W mijającym roku po raz pierwszy na terenie Gminy Łabowa odbył się Fire Run, czyli bieg
Służby Pożarniczej z Powiatu Nowosądeckiego.
Trasa zawodów 14 września br. przebiegała przez
ścieżkę przyrodniczo - edukacyjną Feleczyn.

Jesień Łabowska w tym roku zgromadziła rekordową liczbę uczestników

10 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury
w Łabowej odbył się wernisaż wystawy malarskiej
Tadeusza Ciemierkiewicza. Przedstawiono najnowsze dzieła artysty oraz prace dzieci, które biorą
udział w prowadzonych przez niego warsztatach
malarskich. Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi
Łabowskiej Celina Cempa odznaczyła pana Tadeusza tytułem Ambasadora Ziemi Łabowskiej.
11 listopada odbyło się spotkanie patriotyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej,
poprzedzone uroczystościami pod urzędem gminy.
Wystąpił zespół Piecuchy z Nawojowej i zespół Okazjonalny z łabowskiego GOK-u. Ponadto wręczono
tytuł honorowego Ambasadora Ziemi Łabowskiej
Jolancie Brożek. Jak co roku na zakończenie spotkania rozstrzygnięto konkurs kulinarny, a mieszkańcy mogli degustować przygotowane potrawy
przy muzyce wykonanej przez zespół Roztoczanka
z Roztoki Wielkiej.

W dniu 15 września tradycyjnie, jak co roku
na scenie w łabowskim parku odbyła się Jesień Łabowska. Swoje umiejętności wokalne i taneczne
zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Maciejowej, zespoły tańca nowoczesnego „Level”,
„Primo”, „Fops”, „Freaks”, „Flash”, dziecięce zespoły
wokalne „Śpiewające Nutki” i „Melodynki” z GOK w
Łabowej, zespół „Jesteśmy”, „Roztoczanka”, „Violka
Marcinkiewicz z zespołem”, a także gwiazda wieczoru „Magik Band”. Oprócz wydarzeń muzycznych
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Uroczystości patriotyczne z okazji 11 listopada pod pomnikiem ks.
Władysława Gurgacza
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Zimowe utrzymania dróg gminnych
W związku z nadejściem pory zimowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie
parkowanie samochodów na jezdni i poboczach dróg gminnych. Pozostawione
tak, szczególnie na całą noc, pojazdy utrudniają i uniemożliwiają wykonywanie usługi odśnieżenia dróg. Przedstawiamy również Państwu wykaz wykonawców odpowiedzialnych za utrzymanie dróg.

Obwód nr 1 ( Czaczów, Maciejowa, Łabowa )
Wykonawca : Zimowe Utrzymanie Dróg Jan Smyda,
Łabowa 166
tel. 577-200-466
Obwód nr 2 ( Łabowa )
Wykonawca : Zimowe Utrzymanie Dróg Jan
Smyda, Łabowa 166
tel. 577-200-466
Obwód nr 3 ( Łabowa - Uhryń )
Wykonawca : Wiesław Szeptak, Maciejowa 2
tel. 792-803-217
Obwód nr 4 ( Roztoka Wielka, Krzyżówka )
Wykonawca : DAWKOP Dawid Prorok, Nowa
Wieś 18
tel. 507-895-844
Obwód nr 5 ( Nowa Wieś, Kotów, Kamianna )
Wykonawca : F.H.U Handel Zwierzętami Rzeźnymi Monika Wójtowicz, Maciejowa 11
tel. 607-740-822
Informacja o przejezdności dróg gminnych :
– UG Łabowa, pok. nr.18. Tel. ( 18 ) 414-19 -34

Pełnomocnik Gminy Łabowa w sprawach bieżącego konsultowania realizacji zimowego utrzymania dróg gminnych :
- Łukasz Sołtys -Specjalista UG
tel. (18) 414-19 -34
Utrzymanie pozostałych dróg na terenie Gminy
Łabowa należy do :
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ul.
Wiśniowieckiego 136, tel. 18 442-64-88 odpowiada za : drogę Maciejowa – Barnowiec, Maciejowa – Składziste, Łabowa – Łabowiec, Kotów
– Polany, Nowa Wieś – Łosie, Roztoka Wielka –
Roztoka Wielka
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kraków / rejon Nowy Sącz, Podegrodzie 360, tel. 18 445-90-68, odpowiada za
utrzymanie drogi krajowej numer 75 odcinek
Nowy Sącz – Muszynka.
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Budowa światłowodu na terenie Gminy Łabowa
Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy Łabowa, w ramach
projektu „Nowosądecki Część A Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z
dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie
ultraszybkiego i stabilnego internetu mieszkańcom oraz zmniejszenie technologicznego dystansu
w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.
Internet nowej generacji jest przepustką do
nieograniczonych możliwości dostępu do informacji i rozrywki oraz różnego rodzaju aplikacji, które
zmieniają sposób komunikacji, pracy oraz funkcjonowania we współczesnym świecie. Stanowi bazę
do dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego.
Realizacja inwestycji została podzielona na
dwa etapy.
W pierwszym światłowody zostały doprowadzone do szkół zakwalifikowanych do projektu
w miejscowościach: Czaczów, Maciejowa, Nowa
Wieś, Roztoka Wielka, Łabowa.
Placówki te, na bazie wybudowanego przez
Orange Polska światłowodu, mogą korzystać
za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co
gwarantuje im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno
przez uczniów, jak i nauczycieli.
Drugi etap realizacji projektu obejmuje budowę sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są sukcesywnie a ich zakończenie planujemy pod koniec
2020r.
Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu
na przyspieszenie tych prac, zależy to w głównej
mierze od ilości chętnych mieszkańców do przyłączenia do światłowodu i harmonogramu prac z tym
związanych firmy Orange Polska S.A. dlatego zachęcamy do wypełniania formularza na stronie https://
oferty.orange.pl/internet/.

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, inwestycja realizowana jest do granicy działek na których
znajdują się budynki jednorodzinne oraz do części wspólnej budynków wielorodzinnych. W drugim przypadku konieczna jest zgoda zarządcy lub
współwłaścicieli nieruchomości. Odmowa ze strony
właścicieli budynków wielorodzinnych na doprowadzenie sieci do budynku uniemożliwi jej wykonanie.
Serdecznie zachęcamy Państwa do potwierdzania zgody na realizację inwestycji.
Pytania dotyczące inwestycji można kierować
bezpośrednio do najbliższego Salonu Sprzedaży
Orange.
Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków
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NASZA ŁABOWA
Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Łabowa

Zbliżają się najpiękniejsze święta w roku,
które przepełniają nasze serca wiarą, nadzieją
i miłością.
Niech to Boże Narodzenie przeżyte będzie
w zdrowiu, radości i miłości. Niech będzie to
czas pokoju i odpoczynku w gronie
najbliższych.
Niech te chwile dadzą Wam siłę i moc
na kolejny Nowy Rok, aby był czasem
realizacji zamierzeń i nowych wyzwań
zawodowych oraz samych szczęśliwych chwil
w życiu osobistym.

Marta Słaby
Wójt Gminy Łabowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców zmienione zostały godziny
pracy Urzędu Gminy Łabowa. Urząd pracuje w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00, a
od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 15.30. Kasa urzędu jest czynna w poniedziałki
od godz. 10:15 do 17:15, a od wtorku do piątku między godz. 8:00 a 14:00.
Redakcja Biuletynu jest otwarta na Państwa propozycje dotyczące jego treści,
czekamy na nie pod adresem biuletyn@labowa.pl
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