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WIADOMOŚCI
Z SESJI RADY GMINY

XVI SESJA RADY GMINY
Dnia 4 kwietnia miała miejsce Sesja RG w ramach, któ-

rej została przeprowadzona procedura w sprawie udziele-
nia Wójtowi Gminy absolutorium za 2007 rok. Po przed-
łożeniu przez Wójta sprawozdania, które wcześniej było 
przedmiotem oceny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie przystą-
piono do głosowania. Rada Gminy jednogłośnie udzieliła 
Wójtowi Gminy absolutorium za 2007 rok.

Ponadto na Sesji została podjęta uchwała w sprawie 
współpracy pomiędzy Gminą Łososina Dolna, a włoskim 
miastem Crescentino.

XVII SESJA RADY GMINY
Dnia 6 czerwca miała miejsce Sesja RG w ramach, któ-

rej Rada Gminy zatwierdziła sprawozdania z działalności 
finansowej za 2007 rok jednostek organizacyjnych gminy 
tj.: SP ZOZ Łososina Dolna i Tęgoborze, Gminna Bibliote-
ka Publiczna, Gminny Komunalny Zakład Budżetowy jak 
również Ognisko Artystyczne w Zakresie Muzykowania Lu-
dowego. Ponadto w dalszej części RG podjęła szereg uchwał 
dotyczących realizacji przez gminę zadań publicznych.

Jedna z uchwał dotyczyła realizacji budowy chodnika 
wzdłuż drogi krajowej nr 75 w miejscowości Łososina Dol-
na. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Powia-
towi Nowosądeckiemu pomocy finansowej w wysokości 
50 tys. zł na wykonanie nowej nawierzchni o długości 700 
mb na drodze od Kątów w kierunku Michalczowej.

ZREALIZOWANE
ZADANIA 2008 ROKU

• Remonty dróg, które zostały już zrealizowane w 2008 roku:

Zawadka  /koło Białka/
114 mb asfaltu - 16.864 zł
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Zawadka / Baran, Bocheński/ 100 mb drogi 
betonowej - 6.405 zł

Łososina Dolna /Załubski, Kocoń/ 200 mb dro-
gi betonowej - 16.514 zł

Tabaszowa /Joniec/ 400 mb płyt betonowych
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• Dobiegają końca terminy realizacji stabilizacji osuwisk:

Bilsko - Rąbkowa

Tabaszowa - Witkówka

ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI
Rozstrzygnięte zostały przetargi na remonty dróg. 

Koszt 1 m2 nawierzchni asfaltowej w tym roku wynosi 52 
zł. Umowy z wykonawcą zostały podpisane. Wykonanie 

nowych nawierzchni asfaltowych planuje się w lipcu m. in. 
na następujących drogach: Michalczowa /Zapady/, Bilsko, 
Rojówka, Wronowice, Tęgoborze /Stara Wieś/.
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INWESTYCJE

Szatnia Klubu Sportowego „Hart” 
w Tęgoborzy

POZOSTAŁE ZADANIA
Wykonano miejsce do grillowania oraz plac zabaw dla dzieci na stadionie LKS Victoria w Witowicach Dolnych
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Z ŻYCIA GMINY
ZEBRANIA WIEJSKIE

W dniach od 10 lutego do � marca 2008 roku odby-
wały się zorganizowane przez sołtysów zebrania wiejskie, 
w których uczestniczyli Wójt Gminy, Przewodniczący 
Rady Gminy oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Łososi-
nie Dolnej.

Podczas zebrań Przewodniczący RG informował 
mieszkańców o zadaniach i planach pracy RG. Wójt Gmi-
ny przedstawiał sprawozdanie z realizacji zadań 2007 roku, 

plany na 2008 rok jak również sprawy bieżące w tym komu-
nikaty, natomiast Prezes BS omawiał działalność banku.

Ważnym punktem zebrań było dokonanie podziału 
środków będących w dyspozycji sołectwa i co za tym idzie 
zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych sołectw na 
2008 r. Sołectwa przeznaczały środki z budżetu Gminy 
głównie na remonty dróg i oświetlenia, ale nie pominięto 
także wspierania placówek szkolnych.

Podczas zebrań poruszano sprawy sołectw, jak również 
w trakcie dyskusji mieszkańcy zadawali pytania, na które 
starano się odpowiadać.

Tegoroczne już XV obchody Święta Kwitnących Sadów 
w naszej gminie wyjątkowo trwały dwa dni. Imprezę roz-
poczęto w sobotnie popołudnie na sali gimnastycznej Gim-
nazjum w Tęgoborzy. Przeprowadzono tam emocjonujące 
rozgrywki, gdzie nagrodami były puchary Wójta Gminy 
Łososina Dolna i Komendanta Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Po części sportowej odbyły się oficjalne 
uroczystości połączone z obchodami Dnia Strażaka. Msza 
Święta, przemarsz i uroczysty apel.

Całości dopełniała Orkiestra Strażacka wykonująca 
hymn strażaków. W dalszej części Wójt Gminy Stanisław 
Golonka wręczał dyplomy i statuetki zasłużonym straża-
kom za długoletnią działalność w Ochotniczej Straży Po-
żarnej, jak również Laureatom Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom.” 

ŚWIĘTO KWITNĄCYCH SADÓW
3-4 MAJ 2008

Po zakończeniu tej części mogliśmy nacieszyć oczy i uszy 
gdyż przyszedł czas na występy artystyczne. Na scenie za-
grała Orkiestra Dęta OSP pod batutą Eugeniusza Barana, 
pojawiła się Grupa Młodzieżowa Tęgoborze pod okiem 
Elżbiety Mrzygłód jak również zaproszony Zespół Pie-
śni i Tańca Iwkowianie z Iwkowej. Pierwszy dzień Święta 
Kwitnących Sadów zakończyła zabawa taneczna.
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Uroczystości drugiego dnia obchodów naszego Święta 
rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym w Łoso-
sinie Dolnej, celebrowana przez ks. Edwarda Świątkow-
skiego naszego rodaka z Michalczowej obecnie proboszcza 
Parafii Crescentino we Włoszech. Następnie udano się na 
płytę lotniska Aeroklubu Podhalańskiego gdzie oficjalnego 
otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Stanisław Golon-
ka. Po przywitaniu gości Władze Gminy wręczyły dyplomy 
i statuetki Działaczom, Sadownikom i Ogrodnikom zasłu-
żonym na rzecz rozwoju Gminy Łososina Dolna.

Publiczność nagradzała oklaskami występujące Orkie-
stry: „Luigi Arditti” z Crescentino, Orkiestrę Dętą z Ło-
sosiny Dolnej jak również Orkiestrę Dętą OSP Tęgoborze. 
Mogliśmy podziwiać występ Zespołu Regionalnego „Mali 
Jakubkowianie”, żywiołowe widowisko taneczne Szkoły 
Tańca „WirDance” z Nowego Sącza i wiele innych. Chociaż 
niebo pokrywały ciemne chmury z których padał deszcz 
nie zniechęciło to kilku tysięcy miłośników do oglądania 
występu Gwiazdy Wieczoru t.j. Zespołu IRA

Punktem kulminacyjnym tej części było podpisanie 
przez Wójta Gminy Łososina Dolnea Stanisława Golonkę 
i Burmistrza Miasta Crescentino Fabrizio Greppi porozu-
mienia o współpracy i partnerstwie. Podczas przemówienia 
Burmistrz Crescentino powiedział, iż jest pod wrażeniem 
naszej małej Ojczyzny, bardzo się cieszy z podpisanego po-
rozumienia, a w przyszłości liczy na dobrą współpracę. 

 Płytę lotniska zastawiono wieloma butikami promu-
jącymi regionalne wyroby. Świętu towarzyszyły wystawy 
z zakresu sadownictwa, kwiaciarstwa, krzewów ozdobnych 
i sprzętu rolniczego. Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powia-
towy Urząd Pracy to stoiska, których nie mogło zabrak-
nąć. Nie zabrakło również rzeźbiarza z Podegrodzia pana 
Kazimierza Basty  i pań ze Stowarzyszenia  Kół Gospodyń 
Wiejskich z Łososiny Dolnej, serwujących m.in.: potrawy 
regionalne. 
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Dużym zainteresowaniem cieszyły się oscypki spod Za-
kopanego i „słodkie” stoisko miodowe z Bochni.

Emocje towarzyszyły pokazom lotniczym, a o 21.00 
tradycyjne pokazy sztucznych ogni rozjaśniały płytę lot-
niska. Rytmy Techno z DJ Woytkiem rozbrzmiewały do 
końca imprezy.

Po godz. 2�:�0 Jubileuszowe Święto Kwitnących Sadów 
zostało zapisane na jednej z kart historii, ale przede wszyst-
kim zostało zapisane w pamięci niejednego z nas.

Pomimo deszczowej pogody, która towarzyszyła nam 
podczas Święta nie zawiodła publiczność, której serdecz-
nie dziękujemy i już dziś zapraszamy za rok.

Wszystkie klasy przygotowały prezentacje wybranych 
krajów członkowskich UE. W wesoły sposób starano się 
uczcić ten dzień. Pomysłów nie brakowało- stroje, dekora-
cje i informacje o prezentowanych krajach.

Widzowie odbyli kolorową podróż przez Europę - od 
Skandynawii, przez Holandię, Francję, Niemcy, po gorącą  
Portugalię i Hiszpanię oraz starożytną Grecję.

DZIEŃ EUROPEJSKI
„Wszyscy ludzie będą braćmi...” 
– te słowa z hymnu Unii Europejskiej były mottem radosnego święta, które jako Dzień Europej-
ski obchodzono 9 maja w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy. 

Publiczność  gorąco oklaskiwała ogniste flamenco, ele-
ganckiego walca wiedeńskiego, czy wytworny francuski 
taniec dworski. 

Widzowie mogli posmakować niemieckich pączków, 
włoskiej pizzy, czy austriackiego specjału tortu Sachera. Na 
zakończenie wszyscy odśpiewali „Odę do radości”

17 maja w Krynicy odbył się Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Krzysztof Golonka z Tęgoborzy po uprzednim wygraniu 

eliminacji wojewódzkich na szczeblu ogólnopolskim zajął 
III miejsce.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

OGÓLNOPOLSKI TURNIRJ WIEDZY POŻARNICZEJ  
PN. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
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LOTY  
ŁOSOSINA DOLNA  
– WARSZAWA

26 maja samolot „Antek” z Aeroklubu Podhalańskiego 
w Łososinie Dolnej wyleciał w swój pierwszy rejs do War-
szawy. Trasę z Łososiny na lotnisko w Bemowie samolot 
pokonał w półtorej godziny. W inauguracyjny lot wyruszył 
miedzy innymi Wójt Gminy Łososina Dolna jak  również 
biznesmeni i dziennikarze.

GMINNY PIKNIK RODZINNY 
ROJÓWKA 2008

1 czerwca odbył się II Gminny Piknik Rodzinny w Ro-
jówce. Uroczystość rozpoczęto Akademią z okazji Dnia 
Matki i Ojca. Nie zabrakło konkursów, występów i oczywi-
ście wspaniałej zabawy w gronie rodzinnym.

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2008

1 czerwca 2008 roku w Moszczenicy Wy-
żnej koło Starego Sącza odbyły się GMINNE 
ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE, 
w których wzięły udział nasze jednostki OSP. 
Strażacy zmagali się w różnych kategoriach.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
a mianowicie: OSP Łososina Dolna, OSP 
Tęgoborze i OSP Tabaszowa otrzymali od 
Przedstawicieli Władz Samorządowych 
i Komendanta Gminnego OSP puchary oraz 
dyplomy.
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15 LAT ISTNIENIA  
ZWIĄZKU GMIN JEZIORA ROŻNOWSKIEGO

2 czerwca w Gródku nad Dunajcem odbyła się uro-
czysta Sesja ZGJR z okazji 15-lecia istnienia Związku. Na 
uroczystość przybyli Marszałek Marek Nawara, Posłowie: 
Bronisław Dutka, Arkadiusz Młynarczyk, Wiesław Woda, 
Starosta Powiatu Nowosądeckiego Jan Golonka, Starosta 
Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg, szefowie Enion - Ener-
gia Sp. z o.o., a także V-ce Prezes Zarządu Hydroprojek-
tu Warszawa. Na spotkaniu, które prowadzili Józef Konar 
- Przewodniczący Zgromadzenia oraz Stanisław Golonka 
-Przewodniczący Zarządu przedstawiono gościom rys hi-
storyczny ZGJR i jego osiągnięcia, a także podziękowano 
gościom za wspieranie działań Zarządu.

GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

5 czerwca w Szkole Podstawowej w Witowicach Dol-
nych odbył się Konkurs Ekologiczny p.n. „Ziemia nasz 
dom”. Konkurs ten składał się z dwóch części: plastycznej 
(w której uczniowie wykonywali plakaty o tematyce zwią-
zanej z ochroną środowiska) oraz teoretycznej (w której 
uczniowie rozwiązywali test wyboru składający się z �0 py-
tań). W konkursie wzięło udział 10 uczniów  szkół gimna-
zjalnych i 18 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy. Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział. Liczymy na wdrażanie 
zdobytej wiedzy w codziennym życiu, co przyczyni się do 
poprawy stanu środowiska naturalnego.

POWIERZENIE STANOWISK DYREKTOROM SZKÓŁ

Czterech Dyrektorów Szkół Podstawowych: Zofia Cię-
ciwa (SP Tegoborze), Maria Grzegorzek (SP Rojówka), 
Marek Połomski (SP Witowice Dolne) i Marek Pławiak (SP 

Żbikowice) otrzymało przedłużenie powierzenia stanowi-
ska Dyrektora na kolejne 5 lat.

Dyrektorom życzymy owocnej pracy i dalszych osią-
gnięć. Serdecznie gratulujemy.
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WAKACJE

Po całym roku nauki wreszcie przyszedł czas na zasłu-
żony wypoczynek. Tradycyjnie na początku wakacji grupa 
ok. 50 uczniów naszych szkół wyjedzie na wypoczynek do 
partnerskiej gminy Łubianka koło Torunia w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. Uczniowie będą mieli okazję 
poznać nowe regiony Polski, miasta i ich zabytki, a także 
spędzić jeden dzień nad morzem.

Wszystkim uczniom i nauczycielom naszych szkół ży-
czymy udanego i bezpiecznego wypoczynku, aby po waka-
cjach mogli wrócić szczęśliwie z mnóstwem sił na podej-
mowanie nowych wyzwań w roku szkolnym 2008/2009.

KOMUNIKATY
Segreguj odpady – to się opłaca  

(worki na segregowane śmieci kosztują tylko 1zł)

Nie spalaj odpadów, opakowań plastikowych, opon itp.  
– w czasie spalania odpadów powstają substancje rakotwórcze i śmiercionośne

Masz niepotrzebny sprzęt elektroniczny  
– przywieź go do Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego tam przyjmą go bezpłatnie

Masz zużyte baterie  
– zabierz je ze sobą do Urzędu Gminy lub szkoły tam czekają przygotowane pojemniki

ROLNIKU!!!
Przypominamy o zbieraniu faktur za olej napędowy,  

ponieważ od 1 do �0 września ruszy druga tura składania wniosków  
o zwrot części podatku akcyzowego.

Pamiętajcie, iż do wniosku należy dołączyć  faktury VAT zakupionego oleju napędowego  
za okres od 1 marca do �1 sierpnia 2008 r.

 
Faktura z zakupionego oleju napędowego powinna zawierać:  

datę zakupu, nazwisko, imię, dokładny adres rolnika, nr  NIP  lub PESEL
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WAŻNE TERMINY

NOWY MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Od 26 maja 2008 roku w naszej gminie obowiązuje nowy MPZP uchwalony przez Radę Gminy

INFORMACJA GKZB

GKZB w uzgodnieniu z Gminą wprowadza od 1 stycznia 2009 roku następujące zasady odbioru 
odpadów komunalnych oraz płatności za świadczone usługi: właściciele nieruchomości z miejsco-
wości objętych systemem kontenerowym dostarczają odpady do kontenerów płacąc za usługę 48 zł 
brutto rocznie. Właściciele nieruchomości pozostałych miejscowości objętych systemem workowym 
otrzymają 12 worków na odpady komunalne niesegregowane oraz 12 worków na odpady segregowane 
tj. 5 worków na szkło, 5 worków na plastik oraz 2 worki na papier. Odpłatność z tego tytułu wynosić 
będzie 48 zł brutto rocznie. Właściciele nieruchomości będą płacić tylko za odpady niesegregowane 
w kwocie 4 zł brutto za 1 worek (12 worków x 4,00 = 48,00 zł rocznie).

Szczegóły będą określone w umowie na wywóz i utylizację odpadów komunalnych, którą każde go-
spodarstwo z terenu gminy Łososina Dolna będzie miało obowiązek zawrzeć  z GKZB lub inną firmą 
posiadającą koncesję na wywóz odpadów komunalnych z tereny gminy Łososina Dolna.

W najbliższym czasie GKZB prześle do każdego gospodarstwa umowy na odbiór i utylizację odpa-
dów. Po podpisaniu umowę należy odesłać do GKZB lub przekazać Sołtysom. Dodatkowe informacje 
dostępne pod nr tel. 018 44 48 041.

PODATKI: płatność:

• III rata – do 15 września
• IV rata – do 15 listopada

• u inkasentów – Sołtysów
• w Kasie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej 
• przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Ło-
sosinie Dolnej nr 6�881800092001000000�90001.

• podatek od środków transportowych
• II rata - do 15 września

• w Kasie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej 
• przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Ło-
sosinie Dolnej nr 6�881800092001000000�90001.


