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Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy

Przyszło nam żyć w specyficznych czasach, w których musimy bardzo uwa-
żać na siebie oraz swoich bliskich.

Pracownicy Urzędu Gminy w Łabowej od końca października do końca listo-
pada pracowali hybrydowo. Połowa urzędników pracowała stacjonarnie jednego 
dnia, a druga część - następnego dnia. Wszystko po to aby w razie problemów  
z COVID w urzędzie zapewnić ciągłość obsługi. Budynek przez cały czas był otwar-
ty dla mieszkańców, a pracownicy gotowi do pomocy w załatwianiu spraw.

Obecnie Urząd Gminy powrócił do zwykłego trybu pracy i cały czas jest otwar-
ty dla mieszkańców.
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Ze względów bezpieczeństwa prosimy jednak aby nasi mieszkańcy stosowali 
wszelkie środki ostrożności: nosili maseczki, dezynfekowali dłonie oraz zachowy-
wali odległość od siebie.

Przypominam, że dla Państwa bezpieczeństwa przeniesiona została kasa 
oraz dziennik podawczy -wejście znajduje się obok wejścia do placówki poczty.

Urząd Gminy jest domem dla wszystkich mieszkańców, jesteśmy jednym  
z niewielu otwartych urzędów w powiecie nowosądeckim a nawet w całym woje-
wództwie. Stosując się do środków ostrożności chciałabym aby pozostało to jak 
najdłużej.

Pomimo specyficznego roku staramy się ciągle rozwijać naszą Gminę, zabie-
gamy o środki zewnętrzne bo z ich udziałem jesteśmy w stanie niwelować różnice 
jakie dzielą Gminę Łabową od innych gmin z naszego regionu. Wiele inwestycji  
w tym roku udało się zrealizować o tych najważniejszych przeczytacie Państwo 
na następnych stronach.

Wszystkie najważniejsze informacje na bieżąco są umieszczone na stronie 
www.labowa.pl oraz portalu społecznościowym www.facebook.com/uglabowa. 
Możecie tam Państwo znaleźć aktualne i sprawdzone informacje. Zapraszam  
do lektury!

Marta Słaby

Wójt Gminy Łabowa
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Ostatnie pożegnanie
W tym roku pożegnaliśmy wiele osób, któ-

re urodziły się w naszym regionie lub były z nim 
związane. Ludzie sportu, kultury, samorządu, 
bohaterowie, którzy zapisali się w historii. Żyli 
nie tylko dla siebie. Bez nich – nasz świat nie jest 
już taki sam.

Jan Oleksy

7 listopada odbyło się ostatnie pożegnanie 
Jana Oleksego zmarłego w wieku 73 lat. Urodzony 
w Łabowej, był absolwentem ekonomii Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, bankowcem, działaczem 
samorządowym. Był synem Jana Kantego Olekse-
go, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, byłego 
wójta i przewodniczącego Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Łabowej. Od 1968 związany był z Narodo-
wym Bankiem Polskim, gdzie przeszedł wszystkie 
szczeble kariery od wartownika, referenta, inspek-
tora do naczelnika wydziału. Po przekształceniach 
pracował w PKO BP, od 1994 roku był dyrektorem 
Oddziału PKO BP w Nowym Sączu, potem Oddziału 
PKO BP w Krynicy. W latach 2002-2010 był radnym 
i przewodniczącym Rady Gminy Łabowa. Uhonoro-
wany za działalność samorządową Złotym Jabłkiem 
Sądeckim w 2011 roku.

Jan Gawęcki
8 listopada zmarł w wieku 62 lat Jan Gawęcki 

Radny Gminy Łabowa w latach 2011-2020. Pocho-
dził z miejscowości Brunary, później zamieszkał  

w Krzyżówce. Część swojego życia spędził na Ślą-
sku. W kadencji 2018-2023 był członkiem Komisji 
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Euro-
pejskiej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy oraz Komisji Rewizyjnej. Angażował się w ży-
cie społeczne swojego sołectwa oraz całej gminy, 
organizowała mikołajkowe prezenty dla najmłod-
szych. Integrował mieszkańców podczas sołeckich 
wydarzeń kulturalnych. Wspólnie z żoną prowadził 
agroturystykę. W 2012 roku został nominowany do 
tytułu Sądeczanina Roku. Wiecznie uśmiechnięty  
i pierwszy do pomocy.

Wojtuś Polański

19 lipca Wojtuś Polański powiększył grono 
aniołków. 3-letni Wojtuś z Uhrynia dzielnie walczył  
z nowotworem złośliwym, neuroblastomą IV stop-
nia. Litry chemii, godziny bólu, na który nie poma-
gały leki, bardzo poważna operacja i radioterapia. 
Na leczenie Wojtusia organizowane były zbiórki 
charytatywne, które wpierało wiele osób. Zapamię-
tamy go, jako uśmiechniętego i dzielnego wojow-
nika.
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Rozmowa z Martą Słaby  Wójtem Gminy Łabowa
Pani Wójt, po chwilowym zmniejszeniu liczby 
zakażeń podczas pandemii koronowirusa znów 
wróciliśmy do częściowych obostrzeń zamknię-
te są szkoły, instytucje kultury.

Najważniejsze, ze nie przespaliśmy tego okre-
su. Dość szybo poprzez dyrektorów szkół zdia-
gnozowaliśmy problemy, jakie mogą mieć dzieci 
i nauczyciele ze zdalną nauką. Przede wszystkim 
sprzętowy. Dzięki udziałowi Gminy w dwóch edy-
cjach projektu „Zdalna szkoła” kupiliśmy 55 sztuk 
komputerów. Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą 
Biznesu National Louis University w Nowym Sączu 
wdrożyliśmy specjalną platformę do nauki dla dzieci 
z terenu naszej gminy. Wcześniej dzieci i nauczycie-
le używali wielu różnych komunikatorów i mediów 
społecznościowych. W tym momencie wszystko 
jest już w jednym miejscu. Również nasze jednostki 
kultury przeszły na tryb zdalny, o czym przeczytają 
Państwo na kolejnych stronach.

Nie na wszystko chyba jednak ma się wpływ?

To prawda, ale nie zwalnia mnie to z obowiąz-
ku, aby starać się, żeby naszym mieszkańcom żyło 
się łatwiej. Dużo energii kosztowało mnie zdobywa-
nie kolejnych inwestycji, przekonywanie kolejnych 
instytucji, aby to na terenie naszej Gminy w tym 
ciężkim czasie powstawały nowe drogi, mosty, re-
montowane były budynki. 

Cieszę się szczególnie, że ruszyła budowa 
światłowodu, który dla takiej gminy jak Łabowa 
jest prawdziwym oknem na świat. Nie tylko jest 
potrzebny do zdalnej nauki, ale również do zdalnej 
pracy i dla przedsiębiorców prowadzących w naszej 
gminie swoje biznesy. Dziękuję firmie Orange, że 
pozytywnie zareagowała na nasze prośby, ponie-
waż z uwagi na położenie naszych sołectw w wielu 
miejscach nie ma możliwości z korzystania z zasięgu 
sieci komórkowej. Jedynym możliwym dostępem 
do szybkiego internetu jest dostęp poprzez infra-
strukturę kablową. Dziękuje też jednemu z miesz-
kańców naszej gminy, który szczególnie mi pomógł 
i jest moim Aniołem Stróżem.

Koniec roku to czas podsumowań, jaki to był rok 
dla Łabowej, co udało się zrobić?

Co rok na jesień robię sobie taki samorzą-
dowy rachunek sumienia. W tym roku wzięłam do 
ręki… moją wyborczą ulotkę z programem. Okazało 

się, że 90% programu zostało lub jest obecnie reali-
zowane. Nie spoczywam jednak na laurach to mo-
bilizuje mnie, aby zrobić więcej i jeszcze więcej dla 
naszej Gminy.  Dzisiaj pragnę wyrazić swoje uznanie 
dla wszystkich, którzy wspólnie ze mną przyczynia-
ją się do rozwoju Gminy Łabowa, dziękuję Państwu 
Radnym, Sołtysom oraz Mieszkańcom. Szczególnie 
dziękuję swoim pracownikom, którzy w tym trud-
nym okresie stanęli na wysokości zadania. O tym, 
co już się udało przeczytacie Państwo na kolejnych 
stronach.

A jakie są plany na przyszły rok?

W przyszłym roku powstanie długo wyczeki-
wane boisko w Nowej Wsi. Boisko zostanie wybudo-
wane przy Szkole Podstawowej wiec w czasie lekcji 
wf-u będą z niego korzystać uczniowie z Nowej Wsi, 
Roztoki Wielkiej, Łosia i Krzyżówki. A po lekcjach 
wszyscy chętni. Chcemy również, aby mniejsza in-
frastruktura sportowo-rekreacyjna powstawała  
w pozostałych sołectwach, gdzie do tej pory jej nie 
było. 

Zgodnie z obietnicami chcemy zwiększać 
bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego wspólnie 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
przygotowujemy się do przebudowania kolejne-
go niebezpiecznego skrzyżowania drogi krajowej  
z drogą powiatową w kierunku Składzistego. Nie za-
pomnimy również mniejszych drogach. Pracujemy 
również nad dokumentacją pod budowę kanalizacji 
w miejscowościach: Krzyżówka, Roztoka Wielka, Ło-
sie, Składziste oraz Maciejowa. Złożyliśmy wniosek 
na termomodernizację pozostałych szkół, jeśli pro-
jekt otrzyma dofinansowanie znacznie spadną nam 
koszty utrzymania budynków. Złożyliśmy wniosek 
o rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maciejowej 
oraz wniosek na dofinansowanie budowy centrum 
spotkań dla mieszkańców Nowej Wsi. Jest wiele  
planów i nie o wszystkich mogę w tej chwili jeszcze 
głośno powiedzieć, mam nadzieję, że zewnętrzne 
środki, które jesteśmy w stanie pozyskać nie zosta-
ną zamrożone na rzecz walki z COVID-19. 

Czy budżet na 2021 rok będzie niższy?

Jednym z moich postulatów wyborczych 
było, aby nie zadłużać Gminy i to w trudnym roku 
okazało się dla naszego budżetu zbawienne. Pro-
jekt budżetu na rok 2021 jest porównywalny do 
budżetu tegorocznego, zamyka się nadwyżką bu-
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dżetową przeznaczoną na spłatę kredytów i poży-
czek zaciągniętych jeszcze w latach poprzednich. 
Nie planuje w przyszłorocznym budżecie zacią-
gania nowych kredytów i pożyczek o ile nie po-
gorszy się sytuacja finansowa związana z wystą-
pieniem stanu epidemicznego na terenie Polski. 
Obecne czasy, ze względu na pandemię są bardzo 
trudne. Przez koronawirusa dużo nauczycieli cho-
ruje i gmina musi wypłacać godziny zastępstw. 
Nauczyciele otrzymali 6 procent podwyżki, któ-
rą w całości nie pokryła subwencja z Ministerstwa 
Oświaty. To wszystko sprawia, że w kolejnym roku 

może być mniej pieniędzy na inwestycje, ponieważ 
budżet będzie musiał pokryć zwiększone wydat-
ki bieżące na oświatę. A takie gminy jak Łabowa  
i bez koronawirusa nie mają lekko. Gmina Łabowa 
jest mała, więc nasz budżet jest skromny. Własne-
go dochodu mamy około siedmiu, ośmiu milionów 
złotych na zadania własne gminy, których jest bar-
dzo dużo. Tak naprawdę na inwestycje zostaje nam 
około miliona złotych. Patrzymy, więc uważnie na 
każdą wydaną złotówkę. Dlatego tak ważne jest dla 
nas pozyskiwanie środków zewnętrznych i inwesty-
cji zewnętrznych.

Dzięki dużemu wysiłkowi ze strony gminy,  
a także bardzo dobrej współpracy z Powiatem No-
wosądeckim i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  
i Autostrad po wielu latach udało się doprowadzić 
do sfinalizowania przebudowy skrzyżowania drogi 
krajowej nr 75 z droga powiatową Maciejowa-Bar-
nowiec. W ramach prowadzonej przebudowy jezd-
nia w tym miejscu została poszerzona, wykonany 
został również lewoskręt. Zniknęła skarpa, która 
utrudniała widoczność.

Inwestycje
INWESTYCJE DROGOWE – tylko w 2020 roku w Łabowej zainwestowano w drogi po-
nad 14 milionów złotych.

Choć budżet gminy Łabowa nie należy do największych staramy się co roku poprawiać bez-
pieczeństwo na drogach. Szansą na zwiększenie skali remontów dróg jest pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. W tym roku nie sprzyjała również trudna sytuacja związana z pandemią, problemy 
w kontaktach z wieloma instytucjami. Mimo wszystko Gmina Łabowa nie zwolniła tępa w rozbudo-
wie infrastruktury drogowej i w 2020 roku udało się poprawić bezpieczeństwo drogowe za kwotę 
14 milionów złotych.

Niebezpieczne skrzyżowanie przed przebudową foto. Andrzej Klimkowski Skrzyżowanie drogi krajowej nr 75 z droga powiatową Maciejowa-Barnowiec 
po przebudowie foto. Andrzej Klimkowski

Jestem bardzo szczęśliwa, że 
udało mi się zrealizować jed-
na z moich głównych obietnic 
wyborczych. Bezpieczeństwo 

mieszkańców naszej gminy jest 
moim priorytetem  

i dołożę wszelkich starań, aby 
zostały przebudowane pozosta-
łe skrzyżowania w ciągu drogi 
DK 75 na terenie naszej gminy 

– powiedziała Marta Słaby
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To jednak nie koniec inwestycji w tym miej-
scu, aby zwiększyć jeszcze bardziej bezpieczeństwo 
Gmina Łabowa w tym miejscu zamontowała nowo-
czesnego oświetlenia. Koszt oświetlenia wyniósł 
92 tys. zł. Koszt przebudowy tego skrzyżowania 
wyniósł ponad 1 822 000 złotych. Inwestorem była 
GDDKiA.

Oczywiście w dalszym ciągu czynimy stara-
nia o przebudowę kolejnych skrzyżowań. Już zo-
stał zlecony do wykonania projekt przebudowy 
skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową  
w kierunku Składzistego, koszt wykonania doku-
mentacji i uzyskania pozwolenia na budowę prze-
kracza kwotę 100 tys. zł, którą w pełni musi pokryć 
Gmina Łabowa z własnych środków.

W roku 2020 przeprowadzono również re-
mont trzech mostów w ciągu drogi krajowej 75  
w miejscowości Nowa Wieś na potokach na poto-
kach: Łosie, Wiśnicz i Kotowskim. Sumaryczny koszt 
tych trzech mostów wyniósł 11,2 mln zł. Tak kosz-
towna inwestycja nie byłaby możliwe gdyby nie 
wzorowa współpraca Gminy z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad, która była inwestorem.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiato-
wym Zarządem Dróg w Nowym Sączu wykonano 

remont 150 metrowego odcinka drogi powiatowej 
Maciejowa – Składziste. Koszt to 323 018,91 zł brut-
to. Prowadzone są intensywne rozmowy w sprawie 
remontu dróg powiatowych Łabowa-Łabowiec  
i drogi w Roztoce Wielkiej.

Nie zapominamy również o drogach gmin-
nych dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Fundu-
szu Dróg Samorządowych wykonano remont drogi 
gminnej Roztoka Wielka – Krzyżówka na odcinku 1,1 
km, poziom dofinansowania wyniósł 50 % całości 
kosztów kwalifikowanych, całkowity koszt wykona-
nia prac to 444 tys. zł. W przyszłym roku planujemy 
remont odcinka drogi Nowa Wieś-Osiedle, pod wa-
runkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Pamiętamy także o rolnikach mających trud-
ności z dojazdem do gruntów rolnych, dlatego uzy-
skaliśmy dofinansowanie ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego w Krakowie na remont drogi gminnej 
w miejscowość Krzyżówka. Najbardziej zniszczony 
120 m odcinek drogi został zabezpieczony trwałą 
nawierzchnią betonową. Na to zadanie Gmina Ła-
bowa uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych, otrzymane 23 tys. zł stanowiło 
50% kosztów realizacji inwestycji.

Końcem maja naszą Gminę niestety nawiedzi-
ły intensywne opady atmosferyczne, które szcze-

Led-owe oświetlenie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 75 z droga powiatową 
Maciejowa-Barnowiec

Wyremontowany most w Nowej Wsi

Droga gminna Roztoka Wielka – Krzyżówka

Droga do gruntów rolnych w Krzyżówce
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gólnie w rejonie Maciejowej, Łabowej i Łabowca 
wyrządziły wiele szkód w infrastrukturze drogowej. 
Pomimo wielu trudności większość z nich zosta-
ła naprawiona, miedzy innymi dzięki uzyskanemu 
odszkodowaniu z polisy ubezpieczeniowej Gmi-
ny. Najbardziej poszkodowana wieś – Maciejowa 
doczekała się przebudowy przepustu drogowego 
w ciągu drogi gminnej koło Państwa Serkowskich, 
zabezpieczenia korpusu drogi do Państwa Koniecz-
nych oraz poprawy zniszczonej drogi koło Państwa 
Cabaka /Dudki.

Z własnych środków Gmina Łabowa doprowa-
dziła do wykonania bardzo ważnej drogi koła Pana 
Rumana w miejscowości Łabowa. Służy ona wielu 
mieszkańcom Łabowej, a jej dotychczasowy stan 
nie pozwalał na bezpieczny przejazd nią. Wykona-
nie odwodnienia, przebudowy zjazdu oraz wyko-
nanie nawierzchni betonowej na odcinku 163 mb 
zmieniło dotychczasową sytuację i mamy nadzieję, 
że będzie służyć mieszkańcom przez wiele lat.

Do końca bieżącego roku planujemy oddać 
do użytku także kolejne trzy ważne inwestycje tj. 
wykonanie drogi dojazdowej do poboru wody dla 
straży pożarnych w Nowej Wsi, wykonanie placu dla 
zawracania samochodów osobowych w ciągu dro-
gi Nowa Wieś – Osiedle oraz wykonania podbudów 
pod wiaty przystankowe w miejscowościach Łabo-
wa i Nowa Wieś.

Nieustannie będziemy inwestować w rozwi-
janie sieci oświetlenia ulicznego. W tym roku wy-
konano oświetlenie w ciągu drogi gminnej Łabowa 
- Feleczyn w miejscowości Łabowa. Koszt budowy 
oświetlenia wyniósł 36 900 zł. Ponieważ potrzeby 
w tym zakresie są duże z zaoszczędzonych środków 
wykonano również rozbudowę oświetlenia ulicz-
nego w miejscowości Uhryń na odcinku 500 mb, 
powstało 10 punków świetlnych - koszt realizacji 
zadania 36 285,00 zł. Zmodernizowano oświetlenie 
uliczne w miejscowości Kamianna, dokonano wy-
miany 7 starych opraw i wysięgników zastępując je 
nowoczesnym ledowym energooszczędnym oświe-
tleniem, koszt realizacji zadania to 8 954,40 zł. Zmo-
dernizowano również oświetlenie placów gminnych 
przy budynku Urzędu Gminy oraz przy budynku ap-
teki w Łabowej.

Drogi koła Pana Rumana w Łabowej Oświetlenie w ciągu drogi gminnej Łabowa - Feleczyn

Inwestycje sportowe
W czerwcu zakończyła się realizacja projektu „Odnowa Gminy Łabowa poprzez bu-
dowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej”, którego beneficjentem była 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łabowej. Do użytku młodszych i tych nieco starszych 
mieszkańców oddano łącznie 4 obiekty rekreacyjne. 

Póki co, powstały dwa place zabaw. Jeden w Barnowcu, drugi w Roztoce Wiel-
kiej. W Łabowej i Nowej Wsi powstały natomiast dwie siłownie plenerowe. Było 
to możliwe dzięki współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną z Łabowej. Wspólnie 
udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 126 tys. zł. W tym roku 

powstaną jeszcze place zabaw w Kotowie i Łabowcu – dodaje Marta Słaby
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Środki zostały pozyskane z Lokalnej Grupy 
Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”, a dzięki poro-
zumieniu OSP Łabowa z Urzędem Gminy w Łabowej 
inwestycja zostały sfinansowane w stu procentów 
ze środków unijnych.

Zgodnie z obietnicami Wójt Gminy Łabowa 
dąży do tego, aby miejsca rekreacji powstały w każ-
dym sołectwie. Z budżetu gminy do końca roku po-
wstaną jeszcze dwa place zabaw, jeden w Kotowie 
a drugi w Łabowcu. Mamy nadzieję, że będą dobrze 
służyć mieszkańcom tych miejscowości.

Cieszyć mogą się również mieszkańcy Nowej 
Wsi, gdzie w przyszłym roku powstanie nowe wie-
lofunkcyjne boisko sportowe. Nowa Wieś wreszcie 
doczeka się miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli 
aktywnie spędzać czas.

Gmina Łabowa pozyskał na tę inwestycję 368 
200 złotych z Ministerstwa Sportu w ramach pro-
gramu Sportowa Polska 2020.

Boisko wielofunkcyjne powstanie przy Szko-
le Podstawowej w Nowej Wsi. Nawierzchnia będzie 
wykonana ze sztucznej trawy syntetycznej, ale dzie-
ci i młodzież będą mogły zagrać tam nie tylko w pił-
kę nożną. Zagrają też w piłkę ręczną, koszykówkę 
czy siatkówkę. Boisko będzie miało wymiary 22 na 
44 metry i zostanie oświetlone. Pojawią się tam też 
demontowana trybuna z siedziskami stadionowy-
mi, bramki, stojaki oraz ławki. Miejsce zostanie oto-
czone wysokim ogrodzeniem panelowym. Ważnym 
aspektem jest również wątek ekologiczny. Oprócz 
boiska zostanie wykonane odwodnienie w postaci 
drenów z odprowadzeniem do szczelnych zbiorni-
ków na wodę opadową, która w okresie letnim bę-
dzie wykorzystywana do podlewania terenów zie-
lonych. Koszt boiska wyniesie w sumie wyniesie 514 
083 zł.

30 października nastąpiło przekazanie placu 
budowy firmie Bud-Mat z Krynicy-Zdroju. Boisko 
sportowe w Nowej Wsi ma powstać do 31 sierpnia 
2021 r.

Plac zabaw w Barnowcu

Plac zabaw w Roztoce Wielkiej

Projekt boiska w Nowej Wsi

Bardzo się cieszę, że udało mi 
się spełnić kolejną obietnicę 
wyborczą i pozyskać z Mini-

sterstwa Sportu pieniądze na 
budowę boiska. Bardzo dzięku-
ję Ministerstwu Sportu – mówi 

Marta Słaby
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Termomodernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej

 Termomodernizacja była prowadzona  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
W ramach projektu wykonano: ocieplenie ścian ze-
wnętrznych styropianem, ocieplenie stropu pod-
dasza nieużytkowego płytami z wełny mineralnej, 
wymieniono 3 kotły gazowe oraz grzejniki żeliw-
ne wraz z montażem zaworów termostatycznych 
i podpionowych oraz montażem liczników ciepła, 
wymieniono bufor cwu oraz zamontowano wo-
domierze, wymieniono stolarkę okienną na okna 
z wbudowanymi nawiewnikami, zmodernizowano 
oświetlenie na energooszczędne oświetlenie LED, 
zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaicz-
ną na dachu szkoły. Zakres prac wynikał z wykona-
nego audytu energetycznego budynku. Całkowita 
wartość projektu to 694 731,26 zł wysokość pozy-
skanego dofinansowania to 386 311,65 zł.

Termomodernizacja energetyczna bu-
dynku Urzędu Gminy

Termomodernizacja była również prowadzo-
na w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
W ramach programu wykonano: ocieplenie ścian 
zewnętrznych murowanych kondygnacji nadziem-
nej styropianem, osłonięcie tynkiem silikonowym 
ściana od zachodu - ocieplenie wełną mineralną, 
ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem 
wełną mineralną, wymieniono stolarkę okienną 
drewnianej na stolarkę PCV, zamontowano ciepło-
mierze, zmodernizowano oświetlenie na energo-
oszczędne świetlówki LED, zakupiono i zamonto-
wano instalację fotowoltaiczną na dachu Urzędu  
o mocy 9,92 kWp. Całkowita wartość projektu to 524 
071,91 zł wysokość pozyskanego dofinansowania to 
300 213,29 zł.

Celem ogólnym projektów była poprawa efek-
tywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej, wynikającej z podniesienia standardu 
energetycznego pozwalająca na redukcję kosztów 
zaopatrzenia budynków w paliwa i energię. Kluczo-
wy był również spadek emisji zanieczyszczeń gazo-
wych i pyłowych oraz wzrost udziału odnawialnych 
źródeł energii w bilansie energetycznym gminy.

Inwestycje ekologiczne
Gmina Łabowa to w 71% tereny zielone, więc nie może dziwić, że przywiązuję się 
dużą uwagę do inwestycji proekologicznych. Jedną z nich była głęboka termomo-
dernizacja budynków użyteczności publicznej. 

Szkoła w Maciejowej po termomodernizacji foto: Andrzej Klimkowski

Budynek Urzędu Gminy po termomodernizacji

Inwestycje pozytywnie wpłyną na 
środowisko, ale i na gminny budżet, 
ponieważ w przyszłości będziemy 

mieć oszczędności związane  
z ogrzewaniem i energią elektryczną 

– mówi Marta Słaby
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Dalsza budowa kanalizacji
W tym roku przystąpiliśmy do prac nad do-

kumentacją projektowej, aby skanalizować kolejne 
miejscowości: Krzyżówka, Roztoka Wielka, Łosie, 
Składziste oraz Maciejowa. Na ten moment opraco-
wana została koncepcja techniczna, przygotowane 
zostały wnioski o wydanie decyzji środowiskowych 
oraz sporządzone zostały mapy do celów projekto-
wych. Państwa domy odwiedzili lub niedługo od-
wiedzą przedstawiciele wykonawców w celu uzy-
skania zgód właścicieli nieruchomości, przez które 
przebiegać będzie projektowana sieć kanalizacji. 

Jest to etap najdłuższy, ponieważ najczęstszym 
spotykanym problemem jest dłuższa nieobecność 
właścicieli (np. wyjechali za granicę). Bez zgód wła-
ścicieli nieruchomości cała procedura się wydłuża. 
Dlatego apelujemy do mieszkańców o wyrozumia-
łość, przychylność, otwartość dla odwiedzających 
Państwa projektantów. 

Zachęcam właścicieli nieruchomości, gdzie 
nie ma warunków technicznych do podłączenia się 
do kanalizacji do budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków. O dofinansowaniu na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków przeczytacie Państwo na 
stronie 12.

Gmina Łabowa przystąpiła do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego. W październiku został ogłoszony przetarg na zmianę 
studium i wyłoniony został wykonawca. Zmiana studium związana jest z dużą licz-
bą sygnalizowanych potrzeb przez mieszkańców gminy do wprowadzania zmian  
w istniejącym studium.

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Łabowa zostało uchwalone zostało uchwałą Nr 
XXXII/179/97 Rady Gminy Łabowa z dnia 15 grudnia 
1997 r. i zmienione uchwałą Nr XXIV/163/04 Rady 
Gminy Łabowa z dnia 3 grudnia 2004 r. Po 16 latach 
czas na dostosowanie dokumentu do nowej rzeczy-
wistości.

Czym jest studium? Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy jest podstawowym dokumentem kreującym 
politykę przestrzenną gminy i najważniejszym do-
kumentem strategicznym. 

Studium jest jednym z narzędzi służących pro-
wadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej. 

Zapisy zawarte w studium pozwalają na wyznacze-
nie najbardziej optymalnego i zgodnego z potrze-
bami środowiska i ludności sposobu (kierunku) jego 
użytkowania w przyszłości oraz gospodarczych  
i przestrzennych perspektyw rozwoju.

Od zapisów zawartych w studium zależy, w ja-
kim kierunku przestrzennym będzie zmierzać nasza 
gmina, ustalenia Studium odnoszą się do kwestii 
przestrzennych oraz społecznych, ekonomicznych, 
kulturowych i środowiskowych w zakresie gospo-
darki przestrzennej, przy uwzględnieniu głosu 
mieszkańców, wyrażonego poprzez wnioski i uwagi.

 
Studium nie stanowi lokalnego aktu prawa 

miejscowego, ani nie stanowi podstawy dla podej-
mowania decyzji administracyjnych, ale jest wiążą-
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Przydomowe oczyszczalnie ścieków – sposób na ścieki 

ce dla ustaleń miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

Studium jest dokumentem nadrzędnym wo-
bec miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Ustalenia nowych planów miejsco-
wych muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi  
w studium. Rada Gminy uchwalając studium, two-
rzy podstawę do wprowadzenia w przyszłości prze-
pisów gminnych w formie planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Chcemy korzystać na problemach 
suburbanizacji miast. Dlatego 

kluczowa jest zmiana studium, 
która pozwoli na przyciągniecie 
do Łabowej ludzi głównie mło-

dych, dobrze zarabiający, co bę-
dzie przekładało się na większy 

budżet Gminy Łabowa. A to 
pozwoli nam na kolejne inwe-

stycje – mówi Marta Słaby

Z kilku powodów:

Powszechnym sposobem postępowania ze ściekami do dzisiaj jest stosowanie nie-
szczelnych zbiorników (szamb) lub co jeszcze gorzej odpompowywanie ścieków 
do gleby czy najbliższego odbiornika, rowu, lub cieku wodnego. Ochrona wód po-
wierzchniowych oraz gleby leży w interesie samych mieszkańców terenów wiej-
skich, dlaczego?

Kwestie zdrowia - chemizacja i zanieczyszczenie środowiska odbija się bezpośrednio na naszej kon-
dycji, jakaś część chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory i alergie przypada właśnie na nad-
mierne zanieczyszczenie gleb i wód.

Kwestie ekonomiczne - na całym świecie rośnie zainteresowanie tzw. zdrową żywnością, jej produk-
cja jest ściśle związana, z jakością gleby i wody.

1.

2.
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Gmina Łabowa objęta jest programem budowy i refundacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Program określa szczegółowe zasady wspierania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Łabowa, które zapewniają oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowa-
dzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Celem programu jest: 

Ograniczenie ilości nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych bezpośrednio 
do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji.

Stworzenie alternatywnych metod zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Poprawa oraz ochrona stanu środowiska naturalnego w gminie Łabowa.

1.

3.

4.

•

•

•

•

•

•

•

2.

3.

Refundacji podlega budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy, gdzie:

nie ma możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej,

włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadnione ekonomicznie,

nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej.

Refundacja udzielana jest ze środków budżetu Gminy Łabowa, a wysokość środków przeznaczonych 
na ten cel jest ustalana w uchwale budżetowej na dany rok. Dofinansowanie o jakie może ubiegać się 
mieszkaniec nie może być większe niż 50% kosztów.

W poszczególnych latach udzielenie refundacji kształtowało się następująco:
w 2017 roku zrefundowano budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 30 675,25 zł.

w 2018 roku zrefundowano budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków na 
kwotę 32 000 zł.

w 2019 roku zrefundowano budowę 7 przydomowych oczyszczalni na kwotę 28 000 zł.

w 2020 roku do chwili obecnej zrefundowano budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków na 
kwotę 24 000 zł. 

Zachęcam właścicieli nieruchomości, na których budowa sieci kanalizacyjnej nie jest ekonomicznie 
uzasadniona lub brak jest warunków technicznych do podłączenia się do kanalizacji. Przydomowe oczysz-
czalnie ścieków, są wygodne i tanie w eksploatacji - pozwalają zapomnieć o konieczności systematyczne-
go wywożenia ścieków i związanych z tym wydatków.

Gmina w swoich planach budżetowych na rok 2021 r. planuje dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w wysokości 40 000 zł.

Więcej informacji odnośnie przydomowych oczyszczalni udziela Referat Komunalny 18 414 24 59 lub 
osobiście w pok. nr 13.

Kwestie ekonomiczne cd.- tereny wiejskie są najczęściej obok produkcji rolnej również atrakcyjne 
turystycznie. 

Dobra jakość wody - będzie coraz ważniejsza, bo zasoby wody w naszym kraju zmniejszają się a przy 
zmianach klimatycznych rolnictwo będzie zużywało jej coraz więcej do nawadniania.
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Ochrona środowiska, Działanie: 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 
Poddziałanie: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Gmina Łabowa 2017 roku rozpoczęła realizację Projektu 
„Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Ła-
bowa ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część). 

Głównym celem projektu była rozbudowa in-
frastruktury komunalnej zapewniającej odprowa-
dzanie i efektywne oczyszczanie ścieków. Zapla-
nowana budowa sieci na długości 23,05 km wraz 
9 przepompowniami i zasilaniem elektrycznym 
zrealizowana została w grudniu w 2019 r. Efektem 
ekologicznym realizacji projektu było zwiększenie 
ilości ścieków oczyszczonych, wzrost dostępności 
usług publicznych z zakresu odbioru ścieków oraz 
poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie 
gminy Łabowa. 

Zgodnie z założeniami projektu wskaźnik re-
zultatu ustalony został, jako liczba dodatkowych 
360 osób korzystających z ulepszonego oczysz-
czania ścieków poprzez budowę 90 przyłączy.

Od miesiąca stycznia 2020 r. po przekaza-
niu kanalizacji do użytkowania, właściciele nie-
ruchomości, którym gmina stworzyła warunki do 
włączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej zo-

bowiązani byli do włączenia się do gminnej sieci 
kanalizacyjnej. 

Obowiązek ten spełniony został przez 124 
właścicieli nieruchomości, którzy wykonując przy-
łącz kanalizacyjny zawarli z Gminą Łabowa umowy 
na odprowadzanie ścieków.

Przyjęty do zrealizowania efekt ekologiczny 
został osiągnięty w 138%, szczególnie dzięki świa-
domości ekologicznej mieszkańców i ich świado-
mej odpowiedzialności za stan środowiska.

Zachęcamy do dalszego podpinania przyłą-
czania się do sieci kanalizacyjnej. Procedura po-
stępowania dla odbiorców w sprawie przyłącza do 
sieci kanalizacyjnej opisana jest na stronie interne-
towej www.labowa.pl. Informacji można również 
uzyskać w Referacie Komunalnym lub pod nume-
rem tel. 18 414 24 59.
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Rok 2021 to powrót po wielu latach do Funduszu Sołeckiego. Gmina zabezpieczyła 
na ten cel prawie 400 tysięcy złotych. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydu-
ją bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, a za jego wykonanie, 
podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

Pieniądze oddane w ręce mieszkańców, czyli kilka 
słów o Funduszu sołeckim

FUNDUSZ 2021SOŁECKI

Najważniejszą datą dla sołectwa jest 30 
września, gdyż do tego dnia musi odbyć się zebra-
nie wiejskie i musi zostać złożony wniosek o dofi-
nansowanie z funduszu sołeckiego wraz z uchwałą 
zebrania wiejskiego, protokołem i listą obecności 
z zebrania.

Fundusz sołecki to środki finansowe wyod-
rębnione w budżecie gminy, ilość pieniędzy dla 
sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. 

W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór za 
pomocą, którego oblicza się wysokość środków 
przypadających na dane sołectwo. Pieniądze z 
funduszu sołeckiego można przeznaczyć na reali-
zację tych zadań gminy, które będą służyły popra-
wie życia mieszkańców danego sołectwa, a także 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- Chcemy pobudzić mieszkańców do budowania czegoś 
nowego w ich najmniejszych ojczyznach, czyli wio-

skach. Liczę na to, że fundusz sołecki ożywi wspólnotę 
lokalną. Mam nadzieję, że pojawią się ciekawe, niesza-
blonowe pomysły. Z drugiej strony czekam też na pro-
jekty standardowe, które mogłyby ułatwić mieszkań-
com życie. Najważniejsze jest to, że to Państwo sami 

zdecydujecie - mówi Marta Słaby
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Do budżetu na rok 2021 sołectwa zgłosiły następujące zadania

Sołectwo Nazwa zadania Szacowany 
koszt

Barnowiec Dofinansowanie busa umożliwiającego dojazd do węzła komunikacyjnego z No-
wym Sączem 6 000,00 zł

Barnowiec Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Barnowcu 15 688,43 zł

Czaczów Dofinansowanie do autobusu Barnowiec-Łabowa 6 000,00 zł
Czaczów Budowa drogi gminnej 259 34 890,62 zł

Kamianna Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym 10 000,00 zł

Kamianna Wymiana tablic informacyjnych z numerami domów znajdujących się przy bocz-
nych drogach 1 481,91 zł

Kamianna Wymiana hydrantu na parkingu przy kościele - na gminnej sieci wodociągowej 6 000,00 zł

Kamianna Dofinansowanie do zakupu mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ka-
miannej 5 000,00 zł

Kotów Uregulowanie stanu prawnego działki nr 106 położonej w miejscowości Kotów 
stanowiącą drogę gminną, poprzez jej rozgraniczenie 8 000,00 zł

Kotów Zakup i zamontowanie przystanku autobusowego na działce ewidencyjnej nr 5 10 000,00 zł

Kotów Organizacja festynu dla mieszkańców przy świetlicy Wiejskiej 5 857,27 zł

Krzyżówka Niwelacja działki nr 43 24 650,75 zł

Łabowa Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego 50 000,00 zł

Łabowa Zakup materiałów budowlanych w celu odwodnienia i utwardzenia drogi gminnej 2 898,60 zł

Łabowiec Rozpoczęcie budowy wiaty wolno stojącej z budynkiem gospodarczym na działce 
569/1 17 350,74 zł

Łosie Budowa drogi gminnej dz. 54/3, 56/3, 57/3 23 698,57 zł

Maciejowa Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Maciejowej 32 397,15 zł

Maciejowa Remont korytarza na I piętrze w Szkole Podstawowej w Maciejowej 15 000,00 zł

Nowa Wieś Dofinansowanie remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi 15 000,00 zł

Nowa Wieś Dofinansowanie zakupu strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi 10 000,00 zł

Nowa Wieś Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 15 000,00 zł

Nowa Wieś Zakup oraz montaż bramy ogrodzeniowej i furtki przy drodze wjazdowej do Szko-
ły Podstawowej w Nowej Wsi 7 898,60 zł

Nowa Wieś Zakup grilla na potrzeby mieszkańców wsi do organizacji dożynek, festynów 5 000,00 zł

Roztoka Wielka Zakup kostki i wykonanie chodnika oraz opaski przy Świetlicy Wiejskiej 20 167,42 zł

Roztoka Wielka Wytyczenie geodezyjne dwóch dróg gminnych 13 000,00 zł

Składziste Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Maciejowej 20 418,86 zł

Uhryń Wykonanie mijanek K 29, 16,12 13 300,00 zł

Uhryń Postawienie znaku ostrzegawczego przy przepuście 1 088,42 zł 
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W obecnym sezonie zimowym utrzymaniem zimowym dróg zostało objętych 
40,2 km dróg gminnych.
Przypominamy:

Apelujemy o:

Zimowe utrzymanie dróg

•
•

•

•
•

działania służb drogowych ma na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mo-
stach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych

zmianę opon na zimowe,

przepuszczanie pojazdów odśnieżających drogi, które nie są pojazdami uprzywilejowanymi

Przedstawiamy Państwu wykaz wykonawców odpowiedzialnych za utrzymanie dróg:

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Czaczów, Maciejowa i Łabowa 
Wykonawca: Zimowe Utrzymanie Dróg Jan Smyda - tel. 577-200-466

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Łabowa 
ARCARS Mechanika Samochodowa Arkadiusz Szeptak - tel. 534-898-715

Utrzymanie dróg Łabowa i Uhryń 
ARCARS Mechanika Samochodowa Arkadiusz Szeptak - tel. 534-898-715

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Roztoka Wielka i Krzyżówka 
DAWKOP Dawid Prorok tel. 507 895 844

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Nowa Wieś, Łosie, Kotów i Kamianna 
FHU Wójtowicz Mateusz - tel. 511 205 193
Informacja o przejezdności dróg gminnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Łabowa,  
pok. nr.18. Tel. ( 18 ) 414-24-64 
Pełnomocnik Gminy Łabowa w sprawach bieżącego konsultowania realizacji zimowego utrzymania dróg 
gminnych: Łukasz Sołtys -Specjalista w Urzędzie Gminy Łabowa. 

Informujemy Mieszkańców Gminy Łabowa, że drogi powiatowe :
- Maciejowa – Barnowiec nr 1525K
- Maciejowa – Składziste nr 1524K
- Łabowa – Łabowiec nr 1523K
- Nowa Wieś – Łosie nr 1522K
- Roztoka Wielka – Roztoka Wielka nr 1521K
w sezonie zimowym utrzymywane będą w standardzie IV przez firmę :
Allroad Adrian Baran tel. kontaktowy : 733 150 650, 181 144 155

Natomiast droga powiatowa Kotów – Polany nr 1512K, w sezonie zimowym utrzymywana będzie w stan-
dardzie IV przez firmę :
Firma JUREK Marian Jurek tel. kontaktowy 722-340-509, 782-264-423

Informację na temat warunków przejezdności dróg powiatowych można uzyskać pod numerem :  
(18 ) 448-40-74, ( 18 ) 448-40-73 , w godzinach 7:00-15:00
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Opis stanu utrzymania dróg dla IV standardu
Standard Opis stanu utrzymania drogi 

dla danego standardu
Dopuszczalne 
odstępstwa od 
standardu –  
od stwierdzenia 
wystąpienia zjawiska

Dopuszczalne odstępstwa od 
standardu – od ustania opadów 
śniegu

IV Jezdnia odśnieżona na 
całej szerokości łącznie z 
poboczami na min. 50% 
ich szerokości. Jezdnia 
posypana na całej długości.

- gołoledź 3 godz.
- błoto pośniegowe  
4 godz.
- lodowica 3 godz.

Dotyczy jezdni i poboczy :
- śnieg luźny 2 godz.
- śnieg zajeżdżony występuje do 5 cm
- nabój śnieżny – występuje do 2 cm
- zaspy – do 8 godz. ( należy udrożnić 
przynajmniej jeden pas ruchu )

W związku z nadejściem pory zimowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie parkowanie samo-
chodów na jezdni i poboczach dróg gminnych. Pozostawione tak, szczególnie na całą noc, pojazdy 
utrudniają i uniemożliwiają wykonywanie usługi odśnieżenia dróg.

Gmina Łabowa zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie wspólnej realizacji Programu 
Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze w Gminie Łabowa 

Wójt Gminy Łabowa Marta Słaby podpisała porozumienie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierzem Koprowskim. Na mocy porozumie-
nia, gmina zobowiązuje się do udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosków właścicielom domów 
jednorodzinnych, którzy chcą wymienić przestarzałe ogrzewanie na nowe, ocieplić budynek, czy doko-
nać wymiany okien i drzwi zewnętrznych.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, która ruszyła 15 maja 2020 r, znacząco upraszcza pro-
cedurę ubiegania się o dofinansowanie wymiany przestarzałych kotłów czy ocieplenia domów. Termin 
rozpatrywania wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni, wprowadzona została możliwość 
rozpoczęcia inwestycji nawet na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz zmniejszyła 
się liczba potrzebnych zaświadczeń (zastąpiono je oświadczeniami wnioskodawcy)

Szczegółowych informacji udziela Referat Zarządzania Kryzysowego i Funduszy Zewnętrznych  
18 414 24 73, 18 414 24 74.

Mamy już przeszkolonych pracowników, którzy pomagają wypełniać wnioski. 
Zainteresowanie programem jest duże, jednak dla wielu mieszkańców problem 

stanowi dojazd do Nowego Sącza lub Krakowa. Będziemy teraz informować 
mieszkańców, że mogą wypełnić i złożyć wnioski w naszym urzędzie.
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Cieszyć się mogą ochotnicy z Nowej Wsi docze-
kali się nowego lekkiego samochodu pożarniczego  
z napędem 4x4. Gmina Łabowa pozyskała 300 000 zł  
z Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Po-
stpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wkład 
własny gminy to 20 000 zł. Przekazanie auta odbyło 
się w sobotę 21 listopada samochód przekazał Edward 
Siarka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. 

Zakup auta to jednak nie wszystko, metamor-
fozę przechodzi również remiza. Pieniądze pochodzą 
ze środków z budżetu Gminy Łabowa w wysokości  
15 000 zł, dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego z konkursu w wysokości  
12 500 zł., dotacja celowej z Państwowej Straży Pożarnej 
w wysokości 10 000 zł i wkładu własnego OSP w wyso-
kości 2 500 zł.

Zakupiona w ubiegłym roku remiza strażacka  
w Kamiannej doczeka się długo oczekiwanego remon-
tu. Pierwsze prace obejmować będą wymianę okien, 
grzejników oraz oświetlenia. Środki finansowe będą po-
chodzić z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń społecz-
nych Rolników z konkursu pn. „Wspieranie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w 
ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków 

użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla spo-
łeczności lokalnych” w wysokości 10 000 zł., dofinan-
sowania z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego  
w wysokości 20 000 zł, dotacji z budżetu Gminy w wyso-
kości 10 000 zł. 5000 zł przeznaczą również strażacy OSP 
w ramach wkładu własnego. 

Wójt Gminy Łabowa nie zapomniała również o naj-
starszej, ponad 100-letniej jednostce z Łabowej. Obecnie 
prowadzone są pracę mające dostosować pomieszczenia 
magazynowe, jako nowoczesna salę treningowo – szko-
leniowa. Inwestycja realizowana jest z Funduszu Składko-
wego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z konkursu 
„Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu  
i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, ratow-
nictwa, edukacji dla społeczności lokalnej” w wysokości  

Bezpieczeństwo mieszkańców to dla mnie 
sprawa priorytetowa, nie raz, jako Wójt Gmi-
ny Łabowa mogłam liczyć na pomoc straża-
ków z OSP, dlatego też moim obowiązkiem 

jest dbanie o ich niezbędne potrzeby. Straża-
cy również sprawdzają się w walce  

z zagrożeniem koronawirusem.

Odrodzenie Ochotniczych Straży Pożarnych 
Na terenie Gminy Łabowa swoje odrodzenie przeżywają Ochotnicze Straże Pożar-
ne. Obecnie na terenie Gminy działa pięć zastępów OSP w: Łabowej, Kamiannej, 
Nowej Wsi, Łosiu oraz w Czaczowie, z czego dwie pierwsze należą do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Władze Gminy Łabowa wspierają strażaków dbając o 
ich bezpieczeństwo stąd w ostatnich dwóch latach szereg inwestycji i dotacji. Tylko  
w 2020 roku Gminie oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym udało pozyskać się ponad 
612 tys. zł co stanowiło 75% łącznie wydanych środków na odrodzenie OSP.

Przekazanie nowego auta dla OSP w Nowej Wsi. Od lewej st. bryg. mgr inż. Paweł Motyka Zastępca Komendanta Miejskiego PSP, Edward Siarka Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Marta Słaby Wójt Gminy Łabowa
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16 000 zł, dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowni-
czo Gaśniczego w wysokości 10 000 zł, dotacji z budżetu 
Gminy w wysokości 5 000 zł. 3100 zł przeznaczą również 
strażacy OSP w ramach wkładu własnego.

Gmina Łabowa pozyskała również dotację z bu-
dżetu Województwa Małopolskiego na zakup lekkiego 
samochodu pożarniczego w ramach zapewnienia goto-
wości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa 
Małopolskiego w wysokości 15 000 zł,  8 500 zł stanowi 

wkład własny przeznacza OSP Łabowa, 4000 zł to dotacja 
ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Pozostałą 
brakująca kwotę strażacy z OSP Łabowa chcą pozyskać od 
sponsorów, tak, aby zakupione auto było jak najnowsze  
i jak najdłużej służyło bezpieczeństwu mieszkańców.

Jednostki OSP z terenu Gminy Łabowa prowadzą 
cotygodniową dezynfekcję miejsc publicznych - wiaty  
i słupki przystankowe, barierki, ławeczki, kosze, kościoły, 
bramy cmentarne.

Remont remizy OSP w Łabowej Remont remizy OSP w Łosiu

W Łabowej seniorzy mają pasje!

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej od 2019 r. w ramach programu rozwoju pomocy 
społecznej dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego realizowany był projekt 
socjalny pt. „Senior + pomoc i wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz wzmocnienie ich aktywno-
ści i samodzielności życiowej”.

Utworzona została grupa wsparcia, w której 
brało udział 17 osób w wieku 60+. Dla uczestników 
projektu zorganizowane zostały zajęcia z zakresu psy-
chologii, porad prawnych, zajęcia plastyczne, zajęcia 
z rękodzieła, zajęcia z dietetykiem, zajęcia ruchowe 
tj. gimnastyka zdrowego kręgosłupa, Nordic Walking 
oraz zajęcia z regionu Gminy Łabowa. Ponadto w ra-
mach projektu odbyło się także spotkanie z podróż-
nikiem, były dwa wyjścia do kina oraz zorganizowane 
zostały pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i wy-
cieczka w Bieszczady. 

Uczestnicy projektu z wielkim zainteresowa-
niem brali udział w zorganizowanych zajęciach, od-
krywali swoje ukryte talenty oraz bardzo miło spędzali 
wspólnie czas. Ponadto seniorzy wyrazili chęć do dal-
szego uczestnictwa w takim projekcie socjalnym.

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej kon-
tynuuje realizację projektu socjalnego w ramach 
rozwoju pomocy społecznej pn. „Senior z pasją” 
dofinansowanego ze środków Wojewody Mało-
polskiego. W ramach w/w projektu kontynuowa-
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Premiera filmu „Wysokie Trawy”

26 listopada premierę miał film „Wysokie Tra-
wy” zrealizowanego przez uczniów i uczennice 
Szkoły Podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Nowej Wsi wspólnie z Teatrem Nowym 
Proxima. „Wysokie Trawy” to film krótkometrażowy, 
który opowiada historię Amelii. Poznajemy ją w mo-
mencie, w którym tuż po przeprowadzce do nowego 
miejsca, próbuje odnaleźć się w nowym środowisku. 
Amelii towarzyszy jej największy przyjaciel – pies, 
który stara się pomagać jej w pokonywaniu różnych 
trudności, prowokując jednocześnie Amelię do tego, 
żeby była bardziej odważna i żeby nie bała się brać 
spraw we własne ręce. Projekt dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz ze środków programu Fundusz Inicjatyw i przy 
wsparciu finansowym Gminy Łabowa.

Kolejna odsłona projektu rozpoczęła się we 
wrześniu 2020 roku w trudnych warunkach pan-
demii COVID -19. Biblioteki są zamknięte i niestety 
Gminna Biblioteka wydaje mniej wyprawek. 

Mamy nadzieje, że jednak w niedługim czasie 
zaprosimy ponownie do udziału w projekcie zarów-
no dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) urodzone 
w latach 2014 - 2017 jak i ich rodziców. Ucieszymy 
się z każdego nowego czytelnika. Zapraszamy więc 
serdecznie do Bibliotek i udział w projekcie, który 
potrwa praktycznie do sierpnia 2021 roku.

Nowe książki w łabowskiej bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej bierze 
udział kolejny rok z rzędu w programie „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”.

W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna  
w Łabowej otrzymała na zakup nowości wydaw-
niczych dotację w wysokości 5700 zł. Dotacja po-
zwoli na uzupełnienie bibliotecznych księgozbio-

Kultura w dobie pandemii

Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej realizuje 
projekt Mała Książka - wielki Człowiek w bibliotece 
w Łabowej oraz w filii w Nowej Wsi od 2019 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna

ne są zajęcia plastyczne, zajęcia z rękodzieła, zaję-
cia z dietetykiem, zajęcia ruchowo – relaksacyjne,  
a także zorganizowane zostały spotkania z podróż-
nikiem, wyjścia na imprezy kulturalne, wyjazdy  
o charakterze rekreacyjnym, integracyjnym, ducho-
wym, a także wycieczka krajoznawcza do Niedzicy 
-Szczawnicy. Spotkania w ramach projektu socjalnego 
zostały poszerzone o zajęcia z florystyki, a także warsz-
taty kulinarne potraw regionalnych Gminy Łabowa we 
współpracy Kołem Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi. 
W grupie wsparcia uczestniczy 24 seniorów.

Celem projektu jest aktywizacja osób w wieku 
60+, zachęcenie do uczestnictwa w życiu społeczno-
ści lokalnej, ukazanie im sposobów na miło spędzany 
wolny czas, wzmocnienie poczucia wartości. Praca 
w grupie wsparcia daje też możliwość integracji oraz 

uczy czerpać radość z życia. Osoby uczestniczące  
w grupie wsparcia mogą wymienić się doświadcze-
niami życiowymi, swoimi problemami, a dzięki temu 
mogą uzyskać wsparcie, akceptację oraz zrozumienie.

Na 2021 rok został już złożony wniosek w ra-
mach rozwoju pomocy społecznej na dalszą realizację 
projektu socjalnego pn. „Senior z pasją”. Seniorami, w 
ramach projektu socjalnego pn. „Senior z pasją”, opie-
kują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej: Ma-
ria Horowska, Józefa Sarata, Aneta Obrał oraz Joanna 
Jelito. Nr kontaktowy: 18 414 24 83, 18 414 24 84, 18 
414 24 82.

Zapraszamy naszych seniorów do udziału.
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rów w Łabowej oraz w Nowej Wsi. Dzięki dotacji 
oraz wkładowi własnemu biblioteki na półkach 
pojawi się wiele nowości wydawniczych dla do-
rosłych i dla dzieci. Wszystkie książki są starannie 
dobrane i po opracowaniu trafią w ręce naszych 

czytelników. Nowości wydawnicze zakupione  
w 2020 roku można zobaczyć na stronie Interne-
towej biblioteki: biblioteka-labowa.pl w zakładce 
„Nowości” oraz w portalu https://w.bibliotece.pl/ 

Trudności związane z pandemią spowodo-
wały zmianę sposobu działania Gminnego Ośrodka 
Kultury. W budynku GOK-u zamontowane zostały 
pojemniki z płynami do dezynfekcji rąk, w widocz-
nych miejscach są instrukcje dezynfekcji rąk, uży-
wania maseczek i zachowania się w czasie epidemii. 
Niektóre zajęcia odbywały się „stacjonarnie”, a naj-
większe imprezy zostały odwołane. 

Odbył się koncert muzyczny na zakończenie 
roku muzycznego w zespołach nauki gry na in-
strumentach. W czasie koncertu wręczone zostały 
nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu 
Młodych Muzyków Instrumentalistów oraz dyplo-
my dla wszystkich uczestników zajęć muzycznych. 
W konkursie muzycznym wyróżnieni zostali: I miej-
sce Maksymilian Siwulski, II miejsce Adam Górka,  
III miejsce Filip Dobosz, Antoni Klimczak, Oliwia Ro-
góż, Edyta Sobczyk, wyróżnienia Filip Cempa, Maja 
Rogóż i Karolina Koza. Zajęcia nauki gry na pianinie 
prowadziła Anna Horoszko, zaś naukę gry na gitarze 
Paulina Pogwizd.

W czerwcu i lipcu organizowaliśmy spotkania 
dzieci w ramach Wakacji z Biblioteką i GOK. Odby-
wały się zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, czyta-
nie ciekawych książek. Ilość uczestników była ogra-
niczona, a spotkanie odbywały się z zachowaniem 

rygorów sanitarnych związanych z czasem epidemii.
W lipcu zorganizowane zostały Warsztaty Gi-

tarowe. Wzięli w nich udział gitarzyści- członkowie 
zespołu nauki gry na gitarze. Zajęcia odbywały się 
dwa razy w tygodniu i znacznie rozszerzone zostały 
o informację z teorii muzyki i zajęć z kameralistyki. 
Warsztaty prowadziła Paulina Pogwizd. 

Zajęcia muzyczne, wokalne i taneczne rozpo-
częły się we wrześniu. Zespoły wokalne Śpiewające 
Nutki, Modarato i Zespół Okazjonalny oraz tanecz-
ne Level, Primo, Freaks i Flash przygotowały i nagra-
ły filmiki ze swoimi utworami i pokazami układów 
tanecznych. Rozpoczęła się nauka gry na pianinie 
i gitarze. (zawieszone w związku z ograniczeniami 
epidemiologicznymi). Na Facebook-u ukazały się 
filmiki instruktażowe wykonywania kwiatów z bibu-
ły. Zajęcia prowadziły instruktorki: Anna Horoszko, 
Paulina Pogwizd, Kasia Zbozień, Justyna Dobosz, 
Monika Piątek.

Książka na telefon

Informacje Kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury

•
•
•

czytelnik zamawia wybrane publikacje poprzez: katalog on-line, e-mail lub telefonicznie: 18 471 12 30
jeśli pozycje będą dostępne, bibliotekarz poda termin odbioru zamówienia,
zwrot książek będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu lub odbioru kolejnego zamówienia.

W związku z tymczasowym zamknięciem naszej Biblioteki – uruchomiamy usługę:

Usługa “Książka na telefon” działa w godzinach pracy Biblioteki i obejmuję Bibliotekę w Łabowej.

Warsztaty Gitarowe

Zajęcia wokalne
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Zawieszenie działalności GOK wykorzystali-
śmy do przypomnienia naszej działalności z lat po-
przednich. W mediach społecznościowych ukazało 
się wiele archiwalnych filmów i galerii fotograficz-

nych głównie z Jesieni Łabowskiej i obchodów Dnia 
Niepodległości. Zapraszamy i zachęcamy do odwie-
dzin Facebooka Gminnego Ośrodka Kultury w Łabo-
wej oraz kanału na YouTube.

Z życia naszych szkół
Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Maciejowej

Chyba nigdy nie cieszyliśmy się z powrotu do szkoły, tak jak podczas rozpoczęcia roku szkolne-
go 2020/2021. Szczęśliwi ze spotkania, pełni zapału i nowych pomysłów rozpoczęliśmy nowy 
rok szkolny od kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 
zostało założone Szkolne Koło Wolontariatu, które-
go członkami są uczniowie klas 5-8. Wolontariusze 
zorganizowali na terenie szkoły ogólnopolską ak-
cję charytatywną Kredkobranie prowadzoną przez 
Fundację Ignatianum wraz ze Stowarzyszeniem 
Korzenie. Akcja miała na celu pomoc najmłodsze-
mu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze 
Kresów dawnej Rzeczpospolitej. W ramach akcji 
zebrane dary w postaci kredek, farb, zeszytów, blo-
ków, piórników, długopisów i wszelkiego rodzaju 
przyborów szkolnych i materiałów plastycznych 
trafiły do polskich szkół oraz placówek, w których 
uczą się polskie dzieci na Białorusi, Ukrainie i Litwie. 
Dziękujemy bardzo naszym uczniom, ich rodzicom, 
nauczycielom oraz wszystkim, którzy tak hojnie 
wsparli tę akcję!

25 września w oddziale przedszkolnym odby-
ło się spotkanie ze strażakami OSP Łabowa, którzy 
zapoznali dzieci z zasadami udzielania pierwszej 
pomocy oraz opowiedzieli o działaniach podejmo-
wanych przez straż podczas różnego rodzaju nie-
bezpiecznych zdarzeń.

29 września  obchodziliśmy Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania! W tym roku to nauczycie-
le zapoznawali swoich uczniów z literaturą piękną. 

Zaskoczenia były, bo niecodzienną sytuacją okaza-
ło się nie tylko słuchanie fragmentu opowiadania 
detektywistycznego prezentowanego przez panią 
dyrektor, ale i obecność bohaterów literackich na 
lekcjach matematyki czy historii. Najważniejsze, że 
wybrane fragmenty utworów zaciekawiły uczniów 
(a nawet czytających nauczycieli).

We wrześniu rozpoczął się również Międzysz-
kolny Konkurs o Tytuł Chemika Roku. W ramach koła 
rozwijającego zainteresowania, klasa 7 wzięła udział 
w projekcie Bądź EkoFanem, zorganizowanym przez 
fundację Horyzont 360 wspólnie z firmą Wiśniow-
ski. Projekt miał na celu uświadomić konieczności 
dbania o środowisko a w szczególności o stan rzek 
w województwie Małopolskim. W ramach projektu 
uczniowie klasy 7 przygotowali pracę konkursową 
„Czysta rzeka”. Za udział szkoła otrzymała walizkę 
badacza z odczynnikami chemicznymi do określa-
nia czystości wody.

2 października w naszej szkole obchodziliśmy 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W ramach akcji 
klasy starsze zmierzyły się z szyfrogramami i łami-
główkami z tabliczką mnożenia, zaś klasy 2 i 3 wy-
kazały się znajomością tabliczki mnożenia podczas 
gier i zabaw.  Ponadto uczniowie wykonywali papie-
rową sowę, czyli symbol Światowego Dnia Tabliczki 
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Mnożenia. Obchody tego dnia wzbudziły w uczniach 
wiele pozytywnych emocji. To matematyczne święto 
weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza. 

9 października odbyła się wycieczka, zorganizo-
wana w ramach projektu realizowanego przy wspar-
ciu finansowym Województwa Małopolskiego „Od-
krywamy Małopolskę”. Uczniowie klas 1-4 pojechali 
do Nowego Wiśnicza oraz Ciężkowic, gdzie zwiedzili 
zamek oraz skamieniałe miasto, a także wzięli udział w 
warsztatach alchemicznych.

W połowie października uczniowie klasy 3  prze-
żyli w szkole „Noc pełną pomysłów”.  Nocowanie roz-
poczęło się  od poszukiwania skarbów ukrytych w 
szkole, do których prowadziło wiele zagadek i tajem-
niczych kluczy. Odbył się również pokaz mody strojów 
przygotowanych przez uczniów, tańce oraz zabawa w 
podchody z latarkami i świecącymi patyczkami! Była 
to noc pełna wrażeń i pozytywnych emocji! Wszyscy 
bawili się świetnie i niewątpliwie wydarzenie to na 
długo zapadnie w pamięci trzecioklasistów! 

Początkiem  listopada w szkole odbyło się uro-
czyste Ślubowanie Pierwszoklasistów. Ze względu 
na sytuację pandemiczną, tegoroczne pasowanie na 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Ma-
ciejowej oraz pasowanie na czytelnika szkolnej biblio-
teki odbyło się w bardzo kameralnym gronie. 

W ramach obchodów Święta Niepodległości 
dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w 
akcji „Szkoła do Hymnu”. Uczniowie klas starszych w 
artystyczny sposób włączyli się w obchody Święta 
Niepodległości, tworząc radosne, biało-czerwone 
prace plastyczne „W Hołdzie Niepodległej”. 

W listopadzie w ramach obchodów Między-
narodowego Dnia Praw Dziecka został przeprowa-
dzony konkurs na rymowankę i wierszyk o tematyce 
związanej z Dniem Praw Dziecka. 

Pod koniec listopada przedszkolaki wzięły 
udział w zabawie andrzejkowej z wróżbami. 

Od lat organizujemy w naszej szkole „Kiermasz 
taniej książki” dla dzieci, młodzieży i dorosłych, któ-
re zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem za-
równo wśród uczniów jak i rodziców i nauczycieli. W 
tym roku, ze względu na sytuację epidemiologicz-
ną, kiermasz odbywa się w formie wirtualnej.  

Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadza ak-
cję „Życzenia dla Seniora”, w ramach, której ucznio-
wie własnoręcznie wykonują kartki i upominki 
świąteczne dla starszych mieszkańców Maciejowej 
i Składzistego.

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

To dzięki słowom patrona Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wciąż mamy 
siłę i odwagę wspólnie mierzyć się z wszelkimi przeciwnościami. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, od począt-
ku roku szkolnego 2020/2021 razem zdziałaliśmy już naprawdę wiele…

„Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie 
mieć  w sobie coś z orłów! - Serce orle i wzrok orli ku przyszłości”  

-  Ks. Kard. Stefan Wyszyński
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22 września wzięliśmy udział w ogólnopol-
skiej akcji charytatywnej pt. „Kredkobranie” mającej 
na celu pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków, 
mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczy-
pospolitej. Na ten cel zebraliśmy 60 kg materiałów 
plastycznych i przyborów szkolnych.

19 – 22 września uczniowie klas VII i VIII wyje-
chali na 3. z kolei szkolenie do Ośrodka Szkoleniowo
-Wypoczynkowego „Dwór” w Odonowie, w ramach 
udziału w projekcie „BE BRAVE – młodzi w kulturze”. 
Dzięki niemu nasza młodzież nie tylko stworzyła 
pomysł na film i jego scenariusz, ale odpowiedzial-
na była również za kostiumy, charakteryzację, sce-
nografię, oświetlenie i nagłośnienie planu filmo-
wego. Wielu z nich zabłysnęło talentem aktorskim. 
Premiera filmu pt. „Wysokie trawy”, zrealizowanego 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Narodowego Instytutu Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
a także przy wsparciu finansowym Gminy Łabowa 
odbyła się online 26 listopada 2020 r. na Facebooku 
Teatru Nowego Proxima w Krakowie. 

2 października rozpoczęliśmy projekt pn. „Po-
znaj talent kolegi swego i bądź dumny z niego”,  
w ramach, którego promujemy nie tylko talenty, ale 
również prezentujemy zawody artystyczne, które 
w przyszłości mogą wybrać nasi uczniowie. Zapra-
szamy do wirtualnej galerii prac i wystąpień, publi-
kowanych na bieżąco na Facebooku szkoły. W tym 
dniu obchodziliśmy także Światowy Dzień Tablicz-
ki Mnożenia. W trakcie całego tygodnia uczniowie 
Szkoły Filialnej w Roztoce Wielkiej ćwiczyli tablicz-
kę mnożenia w trakcie różnych zabaw, a momentem 
kulminacyjnym był dzień przeprowadzenia egzami-
nu. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty mi-
strza tabliczki mnożenia.

8 października po raz kolejny zaangażowa-
liśmy się w akcję charytatywną pt. „Szkoło pomóż  
i Ty”. Sprzedaliśmy wszystkie kartki bożonarodze-
niowe przekazane nam przez Fundację na Rzecz 
Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż 
i Ty”. Dochód w całości przeznaczony zostanie na 
specjalistyczny sprzęt dla Bartka, który od urodze-
nia choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Ży-
czymy mu zdrowia i serdecznie go pozdrawiamy.

11 października obchodziliśmy 19. rocznicę 
nadania naszej szkole imienia Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Dzięki nagranemu prosto z Kościoła 
pw. Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi, wystąpieniu 
uczniów klasy IV, wszyscy mogliśmy, pomimo obo-

strzeń związanych z epidemią, uroczyście wspomi-
nać postać naszego patrona. 

16 października uczniowie Szkoły Filialnej  
w Roztoce Wielkiej mieli wyjątkowego gościa na lek-
cji. W czasie wideokonferencji mogli porozmawiać 
ze znaną autorką książek dla dzieci – panią Justyną 
Bednarek. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim 
uwielbianej przez dzieci lektury szkolnej pt. „Niesa-
mowite przygody dziesięciu skarpetek”.

20 października zainicjowaliśmy akcję cha-
rytatywną pn. „Światełko dla tych, którzy odeszli”, 
w ramach której zebraliśmy znicze i zapaliliśmy je 
w imieniu całej społeczności szkolnej na grobach 
znanych i zapomnianych, na cmentarzu w Nowej 
Wsi.  Ten dzień był wyjątkowy również dlatego, że 
uczniowie klasy IV, przy zachowaniu obostrzeń, 
zdołali wyruszyć na wycieczkę do Ciężkowic, dzię-
ki uczestnictwu szkoły w projekcie pn. „Odkrywam 
Małopolskę”, przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz rodziców. Była to okazja do 
aktywnego zwiedzania rezerwatu przyrody „Ska-
mieniałe miasto”, poznania ciekawych historii i le-
gend związanych z Ciężkowicami a przede wszyst-
kim na udaną integrację zespołu klasowego.

21 października uczniowie klasy VIII wzięli 
udział w projekcie pn. „Uczta u Nerona”, wieńczą-
cym pracę z lekturą szkolną pt. „Quo vadis” Henry-
ka Sienkiewicza. Stworzenie scenariusza, komple-
towanie strojów z epoki, organizacja uczty z pizzą  
w roli głównej, odegranie ról przy tonach „Dove Vai” 
w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej to działania 
mające na celu odczarowanie lektur szkolnych i uła-
twienie uczniom zapamiętywania treści pod kątem 
egzaminu ósmoklasisty.

26 października okazał się dniem przełomo-
wym dla naszej szkoły, po części opustoszałej ze 
względu na przejście uczniów klas IV-VIII w tryb na-
uki zdalnej, a mianowicie uruchomiliśmy Telewizję 
Nowa Wieś News. Dzięki niej uczniowie relacjonu-
ją na Facebooku najważniejsze wydarzenia z życia 
szkoły w zabawny sposób. Pierwsze wydanie doty-
czyło wyborów do Samorządu Uczniowskiego a ko-
lejne z realizacji akcji MEN pt. „Szkoła do hymnu”, 
upamiętniającej Narodowe Święto Niepodległości.

27 i 28 października były dniami szczególnie 
ważnymi dla naszych pierwszoklasistów, którzy zło-
żyli uroczyste ślubowanie i zostali włączeni w po-
czet uczniów naszej szkoły. Życzmy im samych suk-
cesów!
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30 października wzięliśmy udział w akcji MEN 
pn. „Szkoła pamięta”. W jej ramach uczciliśmy pa-
mięć o lokalnym bohaterze wojennym – księdzu 
Władysławie Gurgaczu, publikując na Facebooku 
szkoły jego portrety w wykonaniu naszych utalen-
towanych uczniów.

2 – 6 listopada zaangażowaliśmy się w Ogól-
nopolski Projekt Czytelniczy pt. „Tydzień bajek pol-
skich”. Była to idealna okazja do przypomnienia 
sobie naszych ulubionych bajkowych bohaterów. 
Oczywiście największą aktywnością wykazały się tu-
taj przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III, ale nieje-
den dorosły z uśmiechem wspomniał lata młodości.

6 listopada wszyscy pierwszoklasiści zostali 
uroczyście przyjęci do grona czytelników szkolnej 
biblioteki. Po złożeniu przyrzeczenia, dzieci otrzy-
mały na własność wyprawki czytelnicze w ramach 

kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, realizo-
wanej pod patronatem MEN.

W międzyczasie braliśmy udział w wielu in-
nych międzynarodowych obchodach np.: Dnia Kra-
jobrazu, Dnia Praw Dziecka, Dnia Życzliwości, Dnia 
Pluszowego Misia oraz projektach prozdrowotnych 
takich jak chociażby : „Zdrowo jem, więc wiem” pod 
honorowym patronatem pani prezydentowej Agaty 
Kornhauser-Dudy. Nasi uczniowie oraz nauczyciele 
dołożyli wszelkich starań, aby stanąć w szranki pod-
czas Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, 
Konkursu Matematycznego, Historycznego oraz 
Geograficznego, organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty w Krakowie. Wszystkie prace plastyczne 
i ważne informacje, dotyczące działalności naszej 
szkoły dokumentujemy na szkolnym Facebooku, do 
którego przeglądania gorąco zachęcamy.

Szkoła Podstawowa im. Świętego Franciszka z Asyżu w Łabowej

5 września na Hali Łabowskiej odbyła się uro-
czysta msza święta w intencji o. Władysława Gur-
gacza TJ i poległych żołnierzy Polskiej Podziemnej 
Armii Niepodległościowców. W uroczystościach 
uczestniczyła delegacja naszej szkoły- Pani Berna-
deta Zygadlewicz wraz z pocztem sztandarowym  
w składzie: Zofia Rolka, Daria Kłębczyk i Tomek Maciak.

Dzieci z oddziału przedszkolnego „Żabki” pod 
opieką pań: Pauliny Kościółek i Anny Rumin rozpo-
częły realizację projektów: „Piękna Nasza Polska 
Cała”  oraz ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” 
i wykonywali związane z tymi projektami zadania, 
m.in.: ,,Chodź, pomaluj mój świat”, ,,Czerwone ko-
rale” ,,W starym kinie”, „Napisz kartkę bohaterom”.

Grupa  przedszkolna „Biedronki” pod opieką 
pani Marty Borek bierze udział w projekcie „W ŚWIE-
CIE MONTESSORI”. Celem tego projektu jest  promo-
cja pracy wg koncepcji Marii Montessori oraz  wpro-
wadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori 
w placówkach niemontessoriańskich. Projekt trwa 
od 1 października 2020 do 30 maja 2021.

W dniach 1-2 października świętowaliśmy 
Dzień Tabliczki Mnożenia. W klasach I, IV, V ucznio-
wie wykonali z papieru logo tego dnia - czyli sowę. 
Uczniowie z kl. IV-VIII w tych dniach zmagali się  
z różnorodnymi łamigłówkami, zadaniami, ćwicze-
niami w których mogli wykazać się doskonałą zna-
jomością tabliczki mnożenia.
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Uczniowie naszej Szkoły rozpoczęli ten rok 
szkolny projektem „Szkoła bez dzwonka”. Nauczy-
ciele, rodzice i uczniowie postanowili spróbować 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości zaproponowa-
nej przez dyrektora szkoły. Nasz pomysł wzbudził 
zainteresowanie lokalnych mediów i stał się począt-
kiem rozmów o odpowiedzialności, świadomości 
upływającego czasu i ciszy, która pomaga nam się 
skupić. Początkowe obawy rozwiały powieszone ze-
gary i klasowi „Strażnicy czasu”. Minęło kilka miesię-
cy i cieszymy się, że pokonaliśmy obawy, bo szkoła 
bez dzwonka też jest fajna! 

We wrześniu uczniowie z klas I-III świętowali 
„Dzień pustej ławki”, w którym wybrali się na pik-
nik połączony z wycieczką po okolicznych lasach  
i łąkach. Mieli okazję doświadczyć, że uczyć można 
się wszędzie, nie tylko w szkolnej sali. Natomiast 
przedszkolaki obchodzili swoje święto, czyli „Dzień 
Przedszkolaka”. Radosne zabawy i wesoło spędzony 
czas sprawił, że z pewnością zapamiętają ten dzień 
na długo! Wrzesień zakończyły warsztaty dla na-
uczycieli pt. „10 złotych miesięcy”, podczas których 
stworzyli wspólnie wyobrażenie Szkoły Marzeń. Do 
tego pomysłu planujemy zaangażować uczniów 
i rodziców oraz tych, którym dobro naszej Szkoły 

leży na sercu, by nasza szkoła była wymarzonym 
miejscem dla wszystkich!

Październik w naszej szkole to obchody wy-
jątkowo sympatycznego „Dnia Pluszaka”. Wzięliśmy 
także udział w konkursie „Zaśpiewaj i Ty Niepodle-
głej”. W trudnym czasie pandemii zorganizowaliśmy 
„Dzień Zdrowego Żywienia” oraz „Dzień Bezpiecz-
nego Internetu”, by przypominać wszystkim, że 
każdy powinien dbać o bezpieczeństwo i zdrowie 
swoje oraz innych. W sposób uwzględniający obo-
strzenia sanitarno – epidemiologiczne przeżywali-
śmy Dzień Edukacji Narodowej, wspólnie ciesząc się 
z tego, że możemy uczyć się od siebie wzajemnie.  
W naszej szkole przeprowadzony został także „Ty-
dzień Kodowania”, w którym udział  dostarczył dzie-
ciom mnóstwo radości. Świętowaliśmy także po raz 
kolejny „Dzień Jesiennych Barw Przyrody”, a wirtu-
alny „Dzień Spódnicy” czy „Dzień Kolorowych Skar-
pet” pokazał nam, że warto mieć dystans do siebie. 
„Dzień Owoców i Warzyw” to okazja do rozmów  
o zdrowym odżywianiu „z przymrużeniem oka”. 
Natomiast „Dzień odpoczynku dla zszarganych 
nerwów” był czasem uświadamiania sobie, że ćwi-
czenia relaksacyjne i uśmiech to podstawa dbania  
o swoje zdrowie.

Listopad w naszych sercach to czas szcze-
gólny. Wspominamy zmarłych, w tym tych, którzy 
oddali życie za Ojczyznę. W naszej szkole ze wzglę-
du na pandemię na razie zawiesiliśmy spotkania 6. 
Kompanii Orląt Związku Strzeleckiego „STRZELEC” 
OSW, jednak nie przestaliśmy działać. Włączyliśmy 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czaczowie

Z okazji Święta Szkoły odbył się Konkurs Lite-
racki o Nagrodę Dyrektora Szkoły pod hasłem: Czło-
wieka trzeba mierzyć „miarą” serca. Sercem! 

Nagrodę Dyrektora zdobyła Aleksandra Rolka  
z kl. VI a, a wyróżnienia otrzymały: Gabriela Stach z kl. 
VI a i Magdalena Żarnowska z kl. VI b.

Nasza szkoła wzięła udział w akcji MEN #Szko-
łaDoHymnu

W związku z październikowymi obchodami 
Święta Patrona naszej szkoły Świętego Franciszka 
z Asyżu, Szkolne Koło Caritas zorganizowało akcję 
zbiórki żywności dla zwierząt ze schroniska. To wła-
śnie w tym okresie schroniska dla zwierząt przygoto-
wują się na długą zimę. W ramach akcji przedszkolaki, 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły przynieśli 

suchą i mokrą karmę dla podopiecznych schroniska 
Wszystko to zostało przekazane placówce w Nowym 
Sączu w dniu 29 października 2020, dzięki Pani Bry-
gidzie Winkler i jej córce Nadii- uczennicy klasy IIIb.

Serdecznie gratulujemy Natalce Biskup - uczen-
nicy klasy 3b - wyróżnienia w konkursie plastycznym 
pod hasłem „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia Or-
ganizatorem konkursu było „Polskie Radio” .

Uczniowie z kl. VIII przystąpili do szkolnych 
etapów Konkursów Przedmiotowych Małopolskie-
go Kuratora Oświaty.  Do etapu rejonowego z języka 
polskiego, który odbędzie się w styczniu 2021 zakwa-
lifikowali się: Zofia Rolka, Joanna Dobosz i Olgierd 
Kołacz. Uczniów przygotowuje pani Agata Tobiasz.

„Choćbyś poznał ziemie całą
Milion gwiazd jeszcze zostało!
Choćbyś gwiazdy znał na niebie,
Jeszcze musisz znać…
Sam siebie…”
Maria Konopnicka
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3 maja obchodziliśmy 229. rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji Wójt Gminy 
Łabowa Marta Słaby wraz ze swoim Zastępcą Sła-
womirem Rybarskim, Skarbnikiem Gminy Łabowa 
Lucyną Fiut, wiceprzewodniczącym Rady Gminy Ła-
bowa Przemysławem Nosalem, sołtysem wsi Łabo-
wa Janem Smydą, Prezesem OGZOSPR.P. w Łabowej 
Romanem Kronnenbergerem oraz Prezesem OSP 

w Łabowej i Komendantem Gminny Wojciechem 
Mąka uroczyście złożyli wiązankę przed pomnikiem 
ks. Władysława Gurgacza.

18 maja minęła 100. rocznica urodzin Św. Jana 
Pawła II. Z tej okazji Wójt Gminy Łabowa Marta Sła-
by wraz ze swoim Zastępcą Sławomirem Rybarskim 
oraz Skarbnikiem Lucyną Fiut złożyła kwiaty przed 
pomnikiem Św. Jana Pawła II, który znajduje się 
przed kościołem parafialnym w Nowej Wsi. 26 maja 

się w akcję „Chorągiewka”, która w Nowym Sączu 
jest realizowana od 1991 roku. Do tego roku Strzel-
cy wspomagali akcje organizowaną przez Związek 
Kombatantów RP w Nowym Sączu przy którym 
działał Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci 
Narodowej. Od tego roku ZS STRZELEC OSW Jed-
nostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz jako organizacja 
pozarządowa przejęła organizację tej akcji. Ucznio-
wie naszej szkoły włączyli się w akcję poprzez przy-
gotowanie chorągiewek. Wzięliśmy również udział 
w projekcie „Szkoła do Hymnu!”, która polegała na 
wspólnym odśpiewaniu hymnu 10 listopada o godz. 
11:11.

Szkolne Koło Caritas też nie próżnuje. Działają 
na rzecz potrzebujących, organizują różne akcje cha-
rytatywne, m.in. nadzorują całoroczna akcję „Zakręć 
się na pomaganie”. 16 października Szkolne Koło Ca-
ritas wraz z opiekunami uczcili 42 rocznicę wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na papieża. W szkole przy-
gotowano okazjonalna gazetkę i przeniesiono ją do 
kaplicy. Uczniowie przedstawili Papieża na swoich 
pracach, które zawisły na wystawie na korytarzu.  
W czaczowskiej kaplicy członkowie SKC spotkali się, 
aby odprawić różaniec, podczas którego cytowano 
modlitwy Ojca Świętego i śpiewano jego ulubioną 
pieśń „Barkę”. Na grudzień zaplanowano upominki 
świąteczne  z życzeniami dla seniorów.

Z życia gminy
Rok 2020 nie był łaskawy dla organizatorów wydarzeń kulturalnych. Wiele zapla-
nowanych imprez zostało odwołana lub przeniesiona do internetu. Mamy nadzieję, 
że rok 2021 będzie bardziej szczęśliwy i obfitować będzie w ciekawe imprezy, akcje 
charytatywne i społeczne, które stały się udziałem mieszkańców Gminy Łabowa 
przez ostatnie lata.
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Pani Halina Kmak Prezes Koła Gospodyń Wiejskich 
w Roztoce Wielkiej zdobyła nagrodę w konkursie 
“Przednówek. Kiedy gotuję to nie marnuję” za po-
trawę “Holubce Halinki”. Nagrodę w postaci książki 
odebrała z rąk Wójt Gminy Łabowa Marty Słaby. Or-
ganizatorem konkursu był Narodowy Instytut Kul-
tury i Dziedzictwa Wsi. Konkurs na przepis kulinarny 
z wykorzystaniem żywności uchronionej przed wy-
rzuceniem lub pozostałej z innego posiłku.

28 maja w związku z odmrożeniem teatrów 
spotkaliśmy się z Tomaszm Kireńczukiem z Teatru 
Nowy Proxima w Krakowie oraz Elżbietą Hasior  
z Klubu Seniora „Zgrana Paka”. Spotkanie dotyczyło 
nowych inicjatywy artystycznych w wykonaniu Klu-
bu Seniora.

17 czerwca Pani Magdalena, która za 999 
złotych i 10 groszy wylicytowała na Allegro „dzień  
z Wójtem Gminy Łabowa” poznała funkcjonowanie 
Urzędu Gminy Łabowa i zobaczyła jak zarządza się 
Gminą. Pieniądze z licytacji trafiły na rachunek Sto-
warzyszenia Sursum Corda, które gromadzi fundu-
sze na leczenie małego Stasia Gołębia.

22 czerwca Łabowa gościła Pana Premiera 
Jarosława Gowina, Andrzeja Guta-Mostowego Wi-
ceministra Rozwoju oraz Tomasza Michałowskiego 
szefa Gabinetu Politycznego Ministra w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po rozmowie 
na temat Łabowej w gabinecie Marty Słaby Wójt 
Gminy Łabowa goście złożyli kwiaty pod pomni-
kiem ks. Władysława Gurgacza SJ. 

22 czerwca Pan Premier Jarosław Gowin, An-
drzej Gut-Mostowy Wiceminister Rozwoju, Tomasz 
Michałowski szef Gabinetu Politycznego Ministra  
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wrę-
czyli nagrody w III edycji międzyszkolnego konkur-
su pt. „Czy znasz swoją gminę?” organizowanym 
przez Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu  
w Łabowej. W kategorii konkurs plastyczny „Mapa 
administracyjna powiatu nowosądeckiego”: I miej-
sce: Tomasz Sus kl. VIb (SP w Łabowej), II miejsce: 
Nadia Janczak kl. VIb (SP w Łabowej), III miejsce: 
Małgorzata Król kl. Va (SP w Łabowej). W kategorii 
wiedzy ogólnej na temat gminy Łabowa: I miejsce: 
Tomasz Słaby kl. VIIIa (SP w Nowej Wsi), II miejsce: 
Szymona Dobosz kl. VIIIa (SP w Nowej Wsi), III miej-
sce: Julia Zaprzelska kl. VIIIa (SP w Łabowej). Organi-
zatorkami konkursu były Panie Danuta Binko i Sta-
nisława Maksymiec.

30 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej 
Wsi obchodziło swoją pierwszą rocznicę powstania. 
Z tej okazji odbyło się urodzinowe spotkanie w któ-
rym uczestniczyła Wójt Gminy Łabowa Marta Słaby. 
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20 sierpnia wręczone zostały uczniom nagro-
dy Wójta Gminy Łabowa dla uczniów uzyskujących 
najlepsze wyniki w nauce. W tym roku nagrodzo-
nych zostało 14 uczniów. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje Emilia Ryba, uczennica Szkoły Pod-
stawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej, która 
uzyskała najlepsze w Gminie Łabowa wyniki w na-
uce ze średnią ocen 5,83.

23 sierpnia w Gminny Ośrodku Kultury w Ła-
bowej odbył się kolejny turniej brydża sportowego, 
do Łabowej zjechali najlepsi brydżyści z regionu.

31 sierpnia został wybrany najpiękniejszy 
ogród naszej Gminy. Zwycięzcami konkursu zostali: 
I miejsce – Pani Renata Krzaczkowska, II miejsce – 
Pani Barbara Bugno, III miejsce – Pani Alicja Smyda. 
Wyróżnienia: Pani Lucyna Czajka, Pani Halina Kmak, 
Państwo Jan i Małgorzata Gawęccy.

7 września na cmentarzu łemkowski w Łabo-
wej trwała renowacja nagrobków. Dzięki pomocy 
strażaków z Łabowej którzy, umożliwili wolontariu-
szom prace przy nagrobkach poprzez wykoszenie 
terenu cmentarza udało się odnowić poniszczone 

przez upływający ,,czas” pomniki dawnych miesz-
kańców naszego terenu. Wszystkim którzy włączyli 
się w akcje odnowy pomników dziękujemy- zwłasz-
cza Łemkowskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca Kycze-
ra, wolontariuszom za poświęcony czas oraz OSP 
Łabowa.

13 września na Feleczynie zakończyła się  
I Regionalna Ocena Pracy Tropowców organizowa-
na przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Nowym Sączu. Na specjalnie przygo-
towanych sztucznych ścieżkach oceniane były psy 
myśliwskie. Dla zwycięzców przewidziane były na-
grody jedną z nich przekazała Wójt Gminy Łabowa 
Marta Słaby. Nagrodę wręczył Zastępca Wójta Sła-
womir Rybarski

30 września Daria Kołacz została powołana 
do Młodzieżowej Rady Ekologicznej. To ogólnopol-
ska inicjatywa społeczno-edukacyjna działającą pod 
patronatem Ministra Środowiska, mającą na celu 
poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez 
promowanie idei zrównoważonego rozwoju i zwięk-
szanie świadomości ekologicznej społeczeństwa  
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6 października na Feleczynie odbyły się kolejne 
warsztaty kulinarne dla uczestników projektu socjal-
nego pn.”Senior z pasją”. Zajęcia poprowadziły Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi.

14 października odbył się kolejny koncert z cyklu 
#KsiężycoweGranie- koncerty w schroniskach PTTK 
w Małopolsce. Na Hali Łabowskiej zagrał świetny 
duet Jarząbek-Jurkiewicz. Organizatorem koncertu 
była Małopolska Organizacja Turystyczna.
5 listopada dzięki głosom mieszkańców w Łabowej 
powstanie nowy maszt. Gmina Łabowa brała dział 
w projekcie pod nazwą „Pod biało-czerwoną”.
5 listopada zakończyło się głosowanie na sołtysa 
roku organizowane przez Gazetę Krakowską. Wśród 
nominowanych sołtysów z Gminy Łabowa znaleź-
li się sołtysi: Agnieszka Kulig Sołtys Nowej Wsi (10 
miejsce), Jan Smyda Sołtys Łabowej, Wojciech Jasiń-
ski Sołtys Kotowa, Sławomir Maślanka Sołtys Roz-
toki Wielkiej, Józef Gromala Sołtys Krzyżówki, Anna 
Totoś Sołtys Kamiannej, Aleksander Sołtys Sołtys 
Maciejowej.

9 listopada pracownicy Urzędu Gminy Łabowa oraz 
strażacy ochotnicy z  OSP Łabowa posadzili chry-
zantemy na cmentarzu łemkowskim oraz przy Cer-
kwi Opieki Bogurodzicy w Łabowej. Kwiaty gminie 
przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa

10 listopada na fasadzie budynku Urzędu Gmi-
ny pojawiła się wizualizacja biało-czerwonej flagi. 
Wszystko to z okazji 102 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

11 listopada Marta Słaby - Wójt Gminy Łabowa wraz 
ze swoim Zastępcą Sławomirem Rybarskim, wiceprze-
wodniczącym Rady Gminy Łabowa Przemysławem 
Nosalem oraz sołtysem wsi Łabowa Janem Smydą zło-
żyli wiązanki przed pomnikiem Ks. Władysława Gurga-
cza. Następnie odbyło się uroczyste podniesienie flagi 
państwowej któremu towarzyszyło odegranie hymnu 
narodowego. 
18 listopada Pani Wójt została nominowana do plebi-
scytu stu wpływowych kobiet z naszego regionu, któ-
rą ułożyło Kolegium Redakcyjne „Gazety Krakowskiej”. 
Nasza Pani Wójt zdobyła w głosowaniu 5 miejsce.

18 listopada Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich  
z Roztoki Wielkiej zajęły drugie miejsce w zmaganiach 
kulinarnych pn.: „Tradycyjne Przetwory i Potrawy  
z Gęsiny” za swoją ,,Roztoczańską pieczoną gęsinę  
z duszona kapustą”. Konkurs był skierowany do 
wszystkich zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich 
z całej Polski, które mogą się pochwalić swoimi talen-
tami kucharskimi!

26 listopada miała miejsce premiera  filmu „Wysokie 
trawy” zrealizowanego przez uczniów i uczennice 
Szkoły Podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Nowej Wsi w ramach projektu. Film po-
wstał w ramach projektu „Be brave - młodzi w kulturze.  
7 edycja” finansowanego ze wsparcia Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego In-
stytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego oraz przy wsparciu finansowym 
Urzędu Gminy Łabowa.



Redakcja Nasza Łabowa
www.labowa.pl | tel. 18 414 24 50 | biuletyn@labowa.pl

Redakcja: Urząd Gminy Łabowa
Druk i skład: PPHU Jas-Pol Tylicz | Tel: 660 757 002


