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„Nasze strony”

Żbikowice, Wronowice
– To są piękne okolice...
Tabaszowa i Rąbkowa

– niech się miasto przy nich schowa...
W Skrzętli, Łękach czy Świdniku

niespodzianek jest bez liku...
Smak jagody i prawdziwka – na wczasach?

Znajdziesz tylko w Bilskich lasach...
Złowić rybkę by się chciało?
Żadne góry, żadne morze...
Was zaprasza Tęgoborze!

Michalczowa czy Rojówka
– to nie żadna „pipidówka”!

Masz ochotę na wakacje pod żaglami?
Wybierz się do Znamirowickiej przystani.

Białawoda i Zawadka 
poruszy niejednego „dziadka”:)

Odwiedź Witowice Górne
– tam jest niebo dziś bezchmurne!

Jeśli życie masz mozolne
poznaj Witowice Dolne

A jak ciszę chcesz i spokój
to Stańkową miej na oku.;)
Na Łyczance – fajna sprawa 
– tam jest uśmiech i zabawa.

Jak za mało adrenaliny
to zapraszamy na Lotnisko do Łososiny;)

U  Nas Lato mieszka w drzewach,
Nawet Lato w ptakach śpiewa,

Zamiast się włóczyć po krajach stu,
MIŁY GOŚCIU - ZOSTAŃ TU !!!  :)))

MF
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WIADOMOŚCI 
Z SESJI
XXIV SESJA RADY GMINY

Dnia 6 lutego miała miejsce Sesja Rady Gminy w ra-
mach, której m.in. podjęto decyzję o wystąpieniu Gminy 
ze Spółki Komunalnej „Dunajec”.

XXV SESJA RADY GMINY
Dnia 13 marca miała miejsce Sesja Rady Gminy w ra-

mach, której dokonano zmian w składzie Komisji Rady 
w związku z wyborem Radnego Witowic Dolnych. Ponad-
to w związku z napływającymi wnioskami od podmiotów 
gospodarczych ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych w swoich placówkach Rada Gminy 
podjęła decyzję o zwiększeniu liczby tych punktów na te-
renie Gminy.

XXVI SESJA RADY GMINY
Dnia 27 marca miała miejsce Sesja Rady Gminy w ra-

mach, której podjęto uchwały niezbędne do bieżącej reali-
zacji zadań.

INFORMUJEMY...

XXVII SESJA RADY GMINY
Dnia 17 kwietnia miała miejsce Sesja Rady Gminy w ra-

mach, której przeprowadzona została procedura w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2008 rok. Po 
przedstawieniu przez Wójta Gminy Stanisława Golonkę spra-
wozdania będącego wcześniej przedmiotem oceny Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunko-
wej przystąpiono do głosowania. Rada Gminy jednogłośnie 
udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za 2008 rok.

XXVIII SESJA RADY GMINY
Dnia 29 maja miała miejsce Sesja Rady Gminy w ramach, 

której radni zatwierdzili sprawozdania z działalności finan-
sowej za 2008 rok jednostek organizacyjnych gminy tj.: 

SP ZOZ Łososina Dolna i Tęgoborze, Gminna Bibliote-
ka Publiczna, Gminny Komunalny Zakład Budżetowy oraz 
Ognisko Artystyczne w Zakresie Muzykowania Ludowego. 
Uwzględniając oczekiwania części społeczności radni 
zmienili uchwałę podjętą 13 marca ustalając ostatecznie  
20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na tere-
nie gminy.

Ponadto dokonano szereg uchwał dotyczących bieżącej 
działalności gminy.

Rada Gminy Łososina Dolna w miesiącu marcu podję-
ła trudny i budzący wiele emocji temat sprzedaży alkoholu 
w gminie. Uwzględniając oczekiwania części społeczności 
lokalnej 29 maja br. Rada Gminy ostatecznie ustaliła 20 
punktów. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. nr 70, poz. 473 z późn. zm.) nałożyła na samorządy 
gmin obowiązek ustalania ilości punktów sprzedaży alkoholu. 
Ustawa ta została uchwalona w zupełnie innym systemie po-
litycznym i gospodarczym oraz w zupełnie innych warunkach 
społecznych niż obecne. Przypomnieć należy, że był to okres 
ograniczania wszystkiego ( sprzedaż na kartki, talony). 

 Dzisiaj mamy do czynienia z diametralnie inną sytuacją 
gospodarczą, społeczną i polityczną. Nasycenie rynku różnego 
rodzaju dobrami, na które można wydać zarobione pieniądze 
skłania ludzi do bardziej racjonalnego nimi gospodarowania. 
Istnieje o wiele więcej bardziej atrakcyjnych sposobów gospo-
darowania pieniędzmi, niż wydawanie ich na alkohol. 

Zasadniczo zmienił się również sposób myślenia spo-
łeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia na temat per-
spektyw rozwoju osobistego i planowania przyszłości. Po-
wstające coraz to nowe formy aktywności gospodarczej, 
powodują krytyczne spojrzenie na każdy system nieuzasad-
nionej i przestarzałej w formie reglamentacji. Obowiązujący 
w przeszłości system nakazowo- rozdzielczy został przed 20 
laty zastąpiony systemem wolnorynkowym, chociaż jeszcze 
w różnych dziedzinach życia gospodarczego można zauwa-
żyć pozostałości po starym systemie.

Podjęta przez Radę Gminy inicjatywa w sprawie zniesie-
nia reglamentacji obrotu alkoholem ma dwa aspekty:

Pierwszy aspekt to narastający konflikt prawny. Cyto-
wana wyżej ustawa z 26 października 1982 roku o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 
12 nakładającym na Rady Gmin obowiązek ustalania ilości 
punktów w gminie, stoi w sprzeczności z ustawą o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz dyrektywami Unii Europej-
skiej regulującymi zasady prowadzenia działalności gospo-
darczej. Dlatego też Resort Gospodarki prowadzi prace nad 
przygotowaniem nowelizacji w/w ustawy w kierunku uchy-
lenia art. 12 celem doprowadzenia do zgodności tej ustawy 
z dyrektywami unijnymi. Po uchyleniu wyżej wymienionego 
artykułu tylko wolny rynek, a nie Rady Gmin będą decydo-
wały o ilości sklepów sprzedających alkohol. 

Drugi aspekt to aspekt społeczny. 
Powstał wokół tego problemu spór pomiędzy mieszkańca-

mi gminy. Mamy nadzieję, że wielki wysiłek ludzki różnych 
grup społecznych dotychczas kierowany na walkę mię-
dzy sobą /poróżnienie/ zostanie skierowany na pojednanie 
i wzajemną życzliwość. Jeśli z taką samą żarliwością i upo-
rem zwalczać będziemy nasze słabości i wady, to nie tylko 
alkoholizm nie będzie drażliwym problemem dla naszych 
mieszkańców, ale i wiele innych problemów społecznych uda 
się rozwiązać z pożytkiem dla mieszkańców gminy i gości 
odwiedzających nasz jakże piękny zakątek Ziemi Sądeckiej.

Wójt Gminy 
mgr inż. Stanisław Golonka

Przewodniczący  R.G. 
Bolesław Oleksy
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REALIZOWANE ZADANIA W 2009 ROKU

REMONTY DRÓG
Obecnie trwają prace przy drodze Tęgoborze – Żelazko 

obejmujące: wykonanie zatoki postojowej, chodnika i no-
wej nawierzchni asfaltowej. 

Planowany termin zakończenia prac to 15 sierpień br.  
Ponadto w miesiącu lipcu planowane są remonty dróg 

gminnych w następujących miejscowościach:
• Bilsko (droga Bilsko – Kowalówka)
• Stańkowa (droga Stańkowa – Podoły pod Niwki)
• Łososina Dolna (droga Tłoki koło Stosura)

Krótkie odcinki dróg realizowane będą także ze środ-
ków sołeckich oraz wpłat mieszkańców w miejscowo-
ściach: Bilsko, Łososina Dolna, Tęgoborze, Skrzętla.

INWESTYCJE
• WODOCIĄGI

W Witowicach Dolnych wykonano pierwszy odcinek 
wodociągu głównego. Obecnie w drodze przetargu wy-
brany został wykonawca, który będzie kontynuował prace 
obejmujące wykonanie całości wodociągów w Witowicach 
Dolnych, Górnych, Łękach i Michalczowej wraz ze stacją 
uzdatniania wody oraz zbiornikiem wyrównawczym w 
Łękach (Cisowcu). Ponadto zakres prac obejmował będzie 
wodociąg główny ze zbiornikiem  w Tabaszowej, jak rów-
nież wodociąg główny ze zbiornikiem na Jodłowcu.

• DOM WIELOFUNKCYJNY

Rozpoczęto prace związane z budową Domu Wie-
lofunkcyjnego obejmujące wykonanie stanu surowego 
otwartego: parter, piętro, dach wraz z instalacją odgro-
mową.
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• REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ  
W BUDYNKU UG

Wykonano remont kotłowni gazowej w budynku 
UG w Łososinie Dolnej. Przedmiotem prac były ro-
boty rozbiórkowe (demontaż starego pieca gazowe-
go i podgrzewacza wody) oraz roboty instalacyjno- 
montażowe (montaż nowych urządzeń grzewczych).  

• WYKONANIE ODWODNIENIA  
ORAZ PODJAZDU  
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ  
W ŁĘKACH

Zakończono prace związane z wykonaniem odwodnie-
nia w świetlicy Środowiskowej w Łekach, jak również wy-
konanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

• WYKONANIE CHODNIKA  
NA CMENTARZU KOMUNALNYM  
W ŻBIKOWICACH

Gmina sfinansowała materiały potrzebne do wykona-
nia chodnika, natomiast prace zostały wykonane przez 
GKZB.
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• SAMOCHÓD DLA GKZB

Zakupiono samochód specjalistyczny marki SCANIA 
do zbiórki odpadów komunalnych dla Gminnego Komu-
nalnego Zakładu Budżetowego.

• SAMOCHÓD DLA KOMISARIATU  
POLICJI

Gmina Łososina Dolna współuczestniczyła w zakupie 
samochodu służbowego osobowego oznakowanego dla 
Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej.

• TABLICE I MAPY TURYSTYCZNE 

Na terenie całej gminy pojawiły się nowe mapy oraz ta-
blice witające i żegnające gości na granicy gminy. Mają one 
na celu promowanie naszych terenów oraz zachęcanie do 
przyjazdu.
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POWIAT NOWOSĄDECKI

Przebudowano drogę powiatową Tęgoborze – Tabaszo-
wa – Rąbkowa – Tęgoborze/Just o łącznej długości 7,4 km. 
Gmina Łososina Dolna udzieliła na ten cel pomocy finan-
sowej w wysokości 100 tyś zł. 

Dziękujemy Zarządowi Powiatu na czele ze Starostą 
Janem Golonką, Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 
Adamowi Czerwińskiemu oraz Radnym Rady Powia-
tu w tym Wiesławowi Baście za pięknie wykonaną drogę 
w krótkim terminie.

W najbliższym czasie planowana jest modernizacja 
drogi Tęgoborze – Świdnik – Wronowice.

Z ŻYCIA GMINY

ŚWIĘTO KWITNĄCYCH SADÓW 2009
Pierwsza niedziela maja – uroczystości związane z cy-

kliczną imprezą gminną. Jaką? Oczywiście chodzi o Święto 
Kwitnących Sadów. Jak było? Hmmm...;) W piątek i sobotę 
sportowo i walecznie „na wodzie”, natomiast w niedzielę 
bardzo estradowo i można rzec „podniebnie”. Najlepiej 
przekonał się ten, kto sam brał udział w naszym święcie. 

1 i 2 maja odbyły się Regaty o „Puchar Kwitnących 
Sadów” i Puchar Wójta Gminy Łososina Dolna przy-
stań Yacht Club PTTK Znamirowice nad Jeziorem Roż-
nowskim. Akwen wyśmienicie nadaje się do uprawiania 
wszelkich sportów wodnych. Od wiosny do późnej jesie-
ni goszczą tutaj fani żeglarstwa, wioślarstwa, kajakarstwa 
i sportów motorowodnych. Poziom rywalizacji był bardzo 
wysoki. Po intensywnych sportowych emocjach wręczono 

zasłużone nagrody. Również w sobotę o godzinie 10.00 
w Tęgoborzy odbyło się uroczyste rozpoczęcie sezonu 
motorowodnego 2009. Nowosądecki Klub Motorowod-
ny zadbał o to, by Wójt Gminy objął honorowy patronat 
nad zawodami. Motorowodniacy walczyli o Puchar Wójta 
Gminy Łososina Dolna. Wszystkim zdobywcom pucharów 
i nagród serdecznie Gratulujemy!

Tradycyjnie w niedzielne przedpołudnie w kościele 
parafialnym w Łososinie Dolnej została odprawiona 
Msza Św. w intencji sadowników i rolników. Po Mszy 
Św. usłyszeć można było marsze pochodowe w wykonaniu 
Parafialno – Gminnej Orkiestry Dętej z Łososiny Dolnej. 
W tym roku na scenie nasi partnerzy kulturalni – Chór 
Citta’ di Crescentino z Włoch rozpoczęli główne obcho-
dy święta. Naturalnie Gospodarz – Wójt Gminy Stanisław 
Golonka po krótkim wystąpieniu i powitaniu licznego gro-
na gości dokonał honorowego otwarcia Święta Kwitnących 
Sadów AD 2009. Icardi dott. Giovanni /komisarz Miasta 
Crescentino/ wraz z delegacją dziękował za gościnność 
i serdeczne przyjęcie w Gminie Łososina Dolna. Podpisane 
porozumienie o współpracy i partnerstwie klaruje wspól-
ne patrzenie w przyszłość, mające na celu kształtowanie 
przynależności oraz  kultywowanie i promocję tradycji 
narodowych. Na scenie pojawili się również Sadownicy 
i Działacze, którzy z rąk Wójta Gminy oraz Przewod-
niczącego Rady Gminy otrzymali dyplomy, statuetki 
oraz podziękowania za osobiste zaangażowanie i wkład 
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własnej pracy dla dobra rozwoju naszej małej Ojczyzny 
– Gminy Łososina Dolna. 

Po części oficjalnej na pierwszym miejscu zadbaliśmy 
o najmłodszych uczestników festynu. 

Wesoła Ferajna Berniego zrobiła naprawdę niesamowi-
te wrażenie. Klown „Berni”, wokalistka „Kasia” i czarodziej 
„Marco” zabrali młodych uczestników zabawy w wspania-
łą podróżą poprzez najbardziej znane przeboje dziecięce, 
żarty sceniczne i wiersze Jana Brzechwy. Bezchmurne nie-
bo i wykonane podniebne akrobacje zachwyciły publicz-
ność zapewniając obiecany dreszczyk emocji.

się bawią ludzie wtedy, kiedy pada deszcz? Deszczu nie było 
/na szczęście/, towarzyszyło nam piękne słoneczko. Tłum 
szalał! Widok kilku tysięcy klaszczących widzów dosłow-
nie zaparł „dech” w piersi. Rozbawiona publiczność nie 
pozwalała kapeli zejść ze sceny. Panowie bisowali trzykrot-
nie! Baciary wprawiły publiczność w doskonały nastrój do 
nocnej dyskoteki pod gołym niebem. 

Dj WoYtek mixował hity z pierwszych list przebojów. 
Wśród atrakcji nie zabrakło stałego widowiskowego punk-
tu naszego programu – pokazu sztucznych ogni.

 „Są kabarety bardzo dobre, są kabarety dobre, są śred-
nie...”, ale my dla Państwa chcieliśmy DNO! Dowcipni, 
Niezależni, Odważni, a przy tym kreatywni, komiczni 
i niepowielający schematów. Panowie z Dąbrowy Górni-
czej zdecydowanie wkroczyli na scenę, a przedstawiony 
program rozbawił publiczność do łez. Bo w końcu chodzi-
ło o to, żeby właśnie „niedziela, niedziela....była dla Nas!” 

Dla miłośników rodzimego folkloru zaprezentował się 
Zespół Regionalny Jakubkowianie. Zespół w nieco „od-
młodzonym” składzie kultywując tradycję i regionalizm po-
kazał świetnie przygotowane melodie, tańce i przyśpiewki. 

Uczestnicy Szkoły Tańca „WirDance” i tanecznego 
show zmienili nieco klimat imprezy. Chętnych do tań-
ca nie brakowało. 85 osób z pasją, zaangażowaniem oraz 
ogromnym zapałem zatańczyło specjalnie dla Państwa. 

W takim roztańczonym klimacie czekaliśmy na najlep-
szą góralską kapelę prawie z Zakopanego – BACIARY. Jak 

Bawiliśmy się prawie do północy i aż żal było kończyć, 
ale wiadomo wszystko, co dobre szybko się kończy. Na fe-
stynie nie zabrakło artystów ludowych, którzy prezento-
wali swoje dzieła – rzeźbę czy wyroby z koronki. Stowa-
rzyszenie KGW z Łososiny Dolnej podczas całej imprezy 
serwowało różne smakołyki. Mieszkańcy i turyści mogli 
próbować swojskiego jadła, był ser, smalec, ogórki, droż-
dżówki, miód oraz chleb wiejski. Poradnictwa udzielali 
specjaliści z zakresu sadownictwa, kwiaciarstwa oraz no-
woczesnego sprzętu rolnego. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
Wszystkim, dzięki którym organizacja festynu była moż-
liwa;) Mamy nadzieję, że mieszkańcy jak również goście 
i turyści będą pamiętać o PIERWSZEJ NIEDZIELI MAJA 
przyszłego roku, bo to niedziela wspólnej zabawy na Świę-
cie Kwitnących Sadów w naszej Gminie. 

DO ZOBACZENIA ZA ROK
Tekst: Marzena Flak

Zdjęcia: Mateusz Pławecki

Powitanie Gości

Wesoła ferajna

Zespół „Jakubkowianie”

Zespół „Baciary”
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ZASŁUŻENI DLA ROZWOJU GMINY  
ŁOSOSINA DOLNA

Bednarek Jan z Łososiny Dolnej – założył sad na po-
wierzchni ok. 2,5 ha, który prowadził przez 27 lat jako 
właściciel. W 1994 r. gospodarstwo przekazał synowi Janu-
szowi. Radny Wojewódzki w Nowym Sączu przez 1 kaden-
cję, w Gminie przez 2 kadencje. Członek Rady Sołeckiej 
w Łososinie Dolnej. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi. 

Czoch Mieczysław z Tęgoborzy- założył sad w latach 
70 na powierzchni ok. 5 ha. W 1999 r. przekazał gospodar-
stwo synowi Markowi. Radny Rady Gminy przez 2 kaden-
cje, członek Rady Sołeckiej wsi Tęgoborze.

Długopolski Jerzy ze Świdnika - w latach 60 założył sad 
na powierzchni ok. 8 ha. Obecnie gospodarstwo obsadzone 
sadem jabłoniowo-gruszowym ma powierzchnię 5,5 ha. 
Grzyb Stanisław z Wronowic - w latach 70 założył sad na 
powierzchni 2 ha. Pod koniec lat 60 wybudował szklar-
nie w których uprawiał ogórki, pomidory i chryzantemy. 
W 1994 r. gospodarstwo przekazał synowi Stanisławowi.

Grzyb Wincenty z Rąbkowej - w latach 70 założył sad 
na powierzchni 3 ha. Prowadził sad do roku 1990, a na-
stępnie przekazał synom Jackowi i Marianowi. 

Jaśkiewicz Maria z Witowic Dolnych - w 1997 r. za-
łożyła szklarnię, w których uprawiała ogórki i pomidory. 
W 1998 r. gospodarstwo przekazała synowi Tadeuszowi.

Józefowski Józef z Rojówki - w latach 70 założył sad na 
powierzchni 2 ha. W 1997 r. gospodarstwo przekazał cór-
ce Jolancie. 20 lat czynnie uczestniczył w Twórczości Są-
deckiej, grał w Lachach Sądeckich. Nadal udziela się spo-
łecznie ucząc gry na skrzypcach i na akordeonie, pomaga 
w przygotowaniach różnego rodzaju występów ludowych 
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej gminy. 

Kocoń Władysław z Łososiny Dolnej - w roku 1965 za-
łożył sad na powierzchni 2 ha. Systematycznie wprowadzał 
nowe odmiany. W 1997 r. gospodarstwo przekazał synowi 
Janowi, który nadal zajmuje się sadownictwem. Członek 
Rady Spółdzielni Ogrodniczej w Nowym Sączu.

Małek Stanisław z Tęgoborzy - w roku 1960 założył 
sad jabłoni na powierzchni 2 ha. W 1962 r. założył sad śliw 
i brzoskwiń na powierzchni 0,5 ha. W 1972 r. wybudował 
szklarnie, gdzie były uprawiane ogórki i pomidory, następ-
nie goździki, gerbery, róże oraz kwiaty balkonowe. W 2004 
r. gospodarstwo przekazał synowi Adamowi. Członek Rad-
ny Rady Gminy od roku 2002. Członek Rady Sołeckiej wsi 
Tęgoborze 1 kadencje; członek Rady Spółdzielni Ogrodni-
czej w Nowym Sączu przez 3 kadencje. Odznaczony m.in. 
Krzyżem Zasługi. Inicjator wielu przedsięwzięć, aktywny 
społecznik.

Orzeł Marian  ze Znamirowic - w latach 60 na po-
wierzchni około 1 ha założył sad jabłoni i śliw. W 2000 r. 
gospodarstwo przekazał synowi Pawłowi. Radny Rady 
Gminy przez 4 kadencje, członek Rady Powiatowej w No-
wym Sączu przez 1,5 kadencji, członek Rady Wojewódzkiej 
w Nowym Sączu przez 1,5 kadencji, członek Rady Nadzor-
czej w Spółdzielni Ogrodniczej w Nowym Sączu. 

Orzeł Józef ze Stańkowej - początkiem lat 80 założył 
sad wiśniowo-śliwkowo-gruszowy na powierzchni około 
1 ha. Ponadto prowadzi produkcję chryzantem w tunelu 
foliowym. Systematycznie wprowadzał nowe odmiany śliw 
i wiśni oraz  grusz.

Na zdjęciu od lewej: S.Stosur, J.Prusak, S.Małek, 
M.Orzeł, W.Kocoń, K.Pławecka, W.Grzyb, M.Jaśkiewicz, 
B.Oleksy – Przewodniczący RG, E.Prusak, J.Józefowski, 
J.Bednarek, S.Grzyb, S.Golonka – Wójt Gminy

Odznaczeni sadownicy i działacze

W czasie Święta Kwitnących Sadów miejscowi Sa-
downicy i Działacze otrzymali z rąk Wójta Gminy Stani-
sława Golonki i  Przewodniczącego RG Bolesława Olek-
sego dyplomy, statuetki oraz podziękowania za osobiste 
zaangażowanie i wkład własnej pracy dla dobra rozwoju 
naszej małej Ojczyzny - Gminy Łososina Dolna.
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Pławecka Katarzyna z Łyczanki - w latach 60 założyła 
sad na powierzchni ok. 0,5 ha. Systematycznie unowocze-
śniała swoje sady i z czasem powiększyła swoje gospodar-
stwo do 1 ha. W 1992 r. gospodarstwo przekazała synowi 
Pawłowi.

Prusak Edward z Łososiny Dolnej - pierwszy sad za-
łożył 60 lat temu na powierzchni około 3 ha z biegiem lat 
wprowadzał nowe odmiany. W dalszym ciągu prowadzi 
gospodarstwo sadownicze, gdzie powierzchnia sadu liczy 
obecnie 4,80 ha. Czynny działacz i społecznik życia gminy, 
członek Grupy Integrowanej Produkcji Owoców, członek 
Sadowniczej Spółdzielni Handlowej w Łososinie Dolnej. 

Prusak Jerzy ze Świdnika - sad przejął od ojca. Przez 
10 lat członek Rady Sołeckiej wsi Świdnik, wieloletni czło-
nek Rady BS, SHP Rolnik. W 1998 r. gospodarstwo prze-
kazał synowi Markowi.

Słowiński Edward z Bilska - w latach 70 założył sad 
na powierzchni 1,5 ha. Obecnie sad liczy 3 ha. W 1998 r. 
gospodarstwo przekazał synowi Krzysztofowi.  

Sowa – Sołtys Wanda z Tęgoborzy - w latach 60 prze-
jęła sad o powierzchni ok. 5 ha. Systematycznie unowocze-
śniała swoje sady. Członek Spółdzielni Ogrodniczej w No-
wym Sączu, członek SHP Rolnik w Łososinie Dolnej.

Stosur Stefan z Łososiny Dolnej – w 1962 r. założył sad 
na powierzchni ok. 6 ha. Systematycznie zwiększał i uno-
wocześniał sad doprowadzając go do areału 44 ha. W roku 
2002 gospodarstwo przekazał dwóm synom Krzysztofowi 
i Tomaszowi. Pracownik w Komisji Rady Gminy przez 2 
kadencje.Maziarz Władysław ze Świdnika - w roku 1970 
założył sad na powierzchni 2 ha. W 2002 r. gospodarstwo 
przekazał synowi Andrzejowi. Systematycznie unowocze-
śniał i wprowadzał nowe odmiany.

W grudniu do Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szla-
ku” skupiającego gminy: Czchów, Gnojnik, Iwkowa (po-
wiat brzeski), Laskowa (powiat limanowski) i Lipnica 
Murowana (powiat bocheński) przystąpiły kolejne dwie: 
Gródek nad Dunajcem i Łososina Dolna (powiat nowo-
sądecki). Obecnie nasza Lokalna Grupa Działania to ob-
szar 473,64 km2 z liczbą ludności 54 805 (dane GUS na 
31.12.2006 r.). 29 grudnia 2008 roku odbyło się w gminie 
Gnojnik kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzy-
szenia. Oprócz bieżących spraw związanych z uchwale-
niem zmian w statucie i regulaminach, najważniejszym 
punktem programu było zatwierdzenie Lokalnej Strategii 
Rozwoju, która jest podstawowym dokumentem okre-
ślającym misję i zadania Stowarzyszenia na najbliższych 
kilka lat. Dokument ten był też niezbędnym załączni-
kiem do wniosku, które nasza LGD złożyła 15 stycznia 
br. w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego na wybór Lokalnej Gru-
py Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Udział w tym konkursie jest niezbędnym warunkiem 
otrzymania dotacji na funkcjonowanie Stowarzyszenia 
w okresie 2009-2015. Od chwili złożenia urząd ma trzy 
miesiące na rozpatrzenie wszystkich wniosków. Do tego 
czasu Stowarzyszenie powoli rozwija swoją działalność. 
Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” podjął 
decyzję o rozpoczęciu prac związanych z uruchomieniem 
biura oraz zatrudnieniem pracowników administracyj-
nych, których podstawowym zadaniem będzie kontakt 
z mieszkańcami poszczególnych gmin. Biuro znajduje 
się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej 
i rozpoczęło swoją pracę pod koniec marca. Oprócz tego 
pracownicy Stowarzyszenia spotykać się będą z miesz-

STOWARZYSZENIE  
„NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”

kańcami na dyżurach w każdym urzędzie gminy (o sta-
łych porach). Dodatkowym narzędziem ułatwiającym 
kontakt z zainteresowanymi jest strona internetowa. Pod 
adresem: www.nasliwkowymszlaku.pl umieszczone zo-
staną wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszej 
działalności. Na bieżąco informować będziemy o rozpo-
czynających się naborach, konkursach i realizowanych 
zadaniach. Każdy, kto zainteresowany jest pozyskaniem 
środków finansowych na swoją działalność, powinien za-
poznać się z tym dokumentem. 

Kontakt ze Stowarzyszeniem: Członkowie Zarządu 
w poszczególnych gminach lub telefonicznie 693 45 48 72 
(Prezes Stowarzyszenia) lub mailowo: lider@iwkowa.pl  
(adres tymczasowy do momentu uruchomienia strony 
www.nasliwkowymszlaku.pl. 
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I znów są wakacje a wydawałoby się, że początek roku był tak niedawno. Ostatni 
apel, rozdanie świadectw, nagrody...i wymarzony wypoczynek;)

Wszystkim uczniom i nauczycielom naszych szkół życzymy udanego i bezpiecz-
nego wypoczynku.

31 maja odbył się Piknik Rodzinny w Rojówce. Głów-
nym punktem programu była Akademia z okazji Dnia 
Matki i Ojca w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Rojówce. Liczne konkursy, pokazy zapewniły wspaniałą 
zabawę dla całych rodzin.

PIKNIK RODZINNY  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W ROJÓWCE

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
W marcu 2009 r. w ZSPG w Łososinie Dolnej odbył się 

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.„Młodzież Zapo-
biega Pożarom”. Uczestnikami turnieju były dwie grupy, 
a mianowicie uczniowie szkół podstawowych oraz ucznio-
wie gimnazjum. 

Zwycięzcy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – etap gminny: Szko-
ła Podstawowa - Mateusz Baran (I miejsce), Mateusz Orzeł 
(II miejsce), Bartłomiej Wolak (III miejsce); Gimnazja 
– Tomasz Kuma (I miejsce), Michał Górowski (II miejsce), 
Dawid Pajor (III miejsce).

Kolejnym etapem, był Powiatowy Turniej gdzie I miej-
sce wywalczył Mateusz Baran.

GRATULUJEMY!!!

„CUDZE CHWALICIE, NASZE POZNAJCIE”
W konkursie europejskim dla urzędów gmin „Cudze 

chwalicie, nasze poznajcie” UG Łososina Dolna zajął II 
miejsce. Nagrodą dla laureatów był wyjazd studyjny do 
Brukseli, zorganizowany przez Biuro Posła Bogusława So-
nika. Czterodniowa wycieczka do stolicy Belgii odbyła się 
w kwietniu br. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Parlament 
Europejski, wysłuchać prelekcji na temat funkcjonowania 
PE jak również zwiedzić zakątki Brukseli oraz pobliską 
Brugię.

„WAKACJE, ZNOWU SĄ WAKACJE... !!!”



Czerwiec 2009 Informator Gminy Łososina Dolna 11

KOMUNIKATY

SEGREGUJ ODPADY! NIE PAL ŚMIECI! 
NIE ZANIECZYSZCZAJ ATMOSFERY!

Ochrona środowiska i dbałość o porządek  
to obowiązek wszystkich mieszkańców gminy

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje nowy system odbioru i utylizacji odpadów komunalnych. 
Odpłatność za odbiór odpadów komunalnych wynosi 48 zł na rok (tj. 4 zł na miesiąc) od 1 gospo-
darstwa i można ją wpłacać w:
• siedzibie Zakładu Komunalnego w Łososinie Dolnej od poniedziałku do piątku od 700 – 1500

• budynku oczyszczalni ścieków w Tęgoborzy od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 – 1200

• Domu Strażaka w Tęgoborzy
• kasie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.

W przypadku niewystarczającej ilości worków istnieje możliwość zakupu dodatkowych worków w wyżej wymienio-
nych miejscach:
• Cena 1 worka /koloru żółtego/ na odpady niesegregowane – 4,00 zł. 
• Cena 1 worka do segregacji odpadów – 1,00 zł.

Dodatkowe worki mogą nabyć tylko osoby, które mają podpisaną umowę na odbiór i utylizację odpadów komunal-
nych z GKZB w Łososinie Dolnej.

INFORMUJEMY, IŻ TRASY ZBIÓRKI ODPADÓW SĄ NIEZMIENIONE  
I ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY I ORAZ III CZWARTEK MIESIĄCA.

Na dzień dzisiejszy w 87% zostały uregulowane należności z tytułu odbioru odpadów. 
Apelujemy do właścicieli, aby wykupili worki – w przeciwnym razie będą wysyłane wezwania do zapłaty

Azbest

Wniosek w sprawie odbioru i utylizacji odpadów azbestowych (eternit) należy złożyć w Starostwie Powiatowym w 
Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 na parterze – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W br. planowane 
jest dofinansowanie przez Gminę odbioru i utylizacji eternitu w wysokości 5 tyś zł.

Dopłaty do oczyszczali przydomowej

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można uzyskać dopłatę do zakupionej i zainsta-
lowanej oczyszczalni przydomowej. Dopłata jest dokonywana na podstawie zawartej umowy, po wcześniejszym złożeniu 
wniosku w UG wraz z kompletem wymaganych dokumentów i dokonaniu odbioru wykonanej oczyszczalni. Więcej in-
formacji udziela Pan Adam Wolak, UG – pokój 14.

NISZCZ BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
Barszcz Sosnowskiego jest to roślina niebezpieczna dla ludzi i zwierząt powodująca poparzenia 
i trudno gojące się rany zostawiające trwałe blizny.
Zachowując środki ostrożności (m.in. rękawice) należy zwalczać młode rośliny:
• mechanicznie – wycinając roślinę łopatą poniżej szyjki korzeniowej
• chemicznie – Roundupem lub mieszanką Basty i Chwastom lub Arsenalem 250 Si
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