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Szanowni
Czytelnicy

Powoli dobiega końca kolejna kadencja samorzą-
du. Przed czterema laty, Mieszkańcy Gminy Łososina 
Dolna, która jest niewątpliwie perełką regionu, zaufali 
obecnym władzom Gminy stawiając na nowoczesność 
i  rozwój. Przekazujemy Państwu syntetyczną infor-
mację z realizowanych zadań, przedsięwzięć i inicja-
tyw w mijającej kadencji samorządu Gminy Łososina 
Dolna w latach 2014 – 2018. Czy nie zawiedliśmy da-
nego nam zaufania? Zachęcając Państwa do lektury 
tego materiału oddającego obraz urzeczywistnionych 
celów, które czasem wydawałyby się nieosiągalne, 
a jednak są rzeczywistością - na to pytanie odpowiecie 
Państwo sami. 

W  tym wydaniu prezentujemy efekty wytężonej, 
czteroletniej pracy na rzecz Gminy Łososina Dolna. 
Oczywiście nie będą to wszystkie zrealizowane zada-
nia, gdyż nie sposób ich wymienić. W ciągu ostatnich 
czterech lat, pod moim kierownictwem, gmina zro-
biła ważny krok do przodu. Wybudowaliśmy kolejne 
kilometry sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej, zmo-
dernizowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg. Wraz 
z władzami Starostwa Powiatowego wybudowaliśmy 
kolejne kilometry chodników i  odwodnień, powstały 
nowoczesne nawierzchnie boisk sportowych, współ-

� nansowaliśmy modernizację dróg na terenie na-
szej gminy zarządzanych przez Samorząd Powiatu. 
W ciągu tych czterech lat, bieg wydarzeń był bardzo 

dynamiczny. Łącząc siły ze Starostą Nowosądec-
kim Markiem Pławiakiem, Radnymi Rady Gminy, 
Sołtysami, Dyrektorami, Prezesami, Pracowni-
kami i  przede wszystkim Mieszkańcami byliśmy 
skupieni na realizacji projektów i inwestycji, które 
będą przez lata decydować o statusie oraz atrak-
cyjności naszej Gminy. Szukaliśmy również środ-
ków � nansowych i najlepszych rozwiązań proble-
mów lokalnych. Wielu problemom podołaliśmy, co 
bardzo nas cieszy, wiele zostało jeszcze do rozwią-
zania. 

Coraz więcej przedsiębiorców wybiera naszą 
gminę, jako miejsce swojej działalności, budując 
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Dziękujemy

nowe obiekty i tworząc miejsca pracy. Przy działają-
cym Centrum Kultury i Promocji Gminy rozwinęły się 
inicjatywy społeczne, przybywa mieszkańców anga-
żujących się w rozwój gminy, kultywowanie lokalnego 
folkloru oraz prezentowanie bogatej gminnej tradycji. 
Inicjatywy integrujące mieszkańców i nowe propozy-
cje wspólnych przedsięwzięć, systematycznie wzbo-
gacają ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za rozwój naszej 
„Małej Ojczyzny” - Gminy Łososina Dolna. Możemy 
tylko sobie życzyć, aby następne lata były dla samo-
rządu Gminy Łososina Dolna ob� tsze w środki � nan-
sowe - wtedy wszystkie zamierzenia, plany i marzenia 
będą mogły być zrealizowane. Działajmy tak nadal, 
a inwestycji w Gminie Łososina Dolna zrobimy znacz-
nie więcej! 

Koniec kadencji 2014 - 2018 jest również okazją do 
specjalnych podziękowań. 

za dobrą, konstruktywną współpracę w  minionej 
kadencji. Dzięki niezachwianej i oddanej koordynacji 
mogliśmy wspólnie zrealizować wiele odważnych pla-
nów, wykorzystując istniejące realia i możliwości, by 
uzyskać wysoką pozycję naszego samorządu w powie-
cie, województwie i kraju. Nie możemy pominąć faktu, 
że to dzięki współpracy i przychylności Radnych udało 
się tak wiele zrealizować. Musicie Państwo wiedzieć, 
że każda decyzja dotycząca podziału pieniędzy na 
poszczególne zadania jest przemyślana i  świadoma. 
Chcemy, aby Mieszkańcy byli w  pełni usatysfakcjo-
nowani z efektów podejmowanych przez nas działań. 
Bez wątpienia nasza współpraca znalazła konkret-

ne rezultaty z korzyścią dla oczekiwań Mieszkańców 
Gminy. 

Nie można wykonywać prac samorządowych bez 
koordynacji, wzajemnej pomocy i  uzupełniania. Po-
tra� liśmy szukać tego, co nas łączy a nie dzieli i dzięki 
tej atmosferze, w starciu różnych poglądów, odmien-
nych zdań czy pomysłów, stawialiśmy dobro Miesz-
kańców na pierwszym miejscu. 

Z  radością obserwujemy dynamikę rozwoju na-
szej Gminy - są to niewątpliwie rezultaty efektywnego 
zarządzania oraz kooperacji samorządu VII kaden-
cji z  lokalną społecznością. Jeszcze raz składamy po-
dziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowa-
niem i fachowością przyczynili się do osiągnięcia tego 
zbiorowego sukcesu. Poniżej przedstawiamy wybrane 
działania z zakresu inwestycji drogowych, bezpieczeń-
stwa publicznego, edukacji, kultury i  sportu. Mimo 
ograniczonych możliwości � nansowych samorządu 
gminnego, minioną kadencję możemy uznać za czas 
pełen wyzwań - choć niejednokrotnie trudnych - to 
jednak zakończonych sukcesem. 

Przewodniczący Rady Gminy  

Bolesław Oleksy

Wójt Gminy   

Stanisław Golonka 
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Pracę Rady wspomagały 4 stałe komisje, które odbyły 84 posiedzenia, w tym:
•	 Komisja	Oświaty,	Kultury,	Zdrowia	i	Pomocy	Społecznej	–	27;	
•	 Komisja	Rozwoju	Gospodarczego,	Rolnictwa	i	Ochrony	Środowiska	–	10;
•	 Komisja	d/s	Budżetu	Gminy	–	28;
•	 Komisja	Rewizyjna	–	19.	

Ponadto	Komisje	zebrały	się	8	razy	na	wspólnych	posiedzeniach.	Podejmowane	na	sesjach	uchwały	i decyzje	umożli-
wiły	zrealizowanie	inwestycji	kubaturowej	(szkoła	w Rąbkowej),	kontynuację	inwestycji	wieloletnich,	a także	zadań	bieżą-
cych,	niskonakładowych,	lecz	mających	duże	znaczenie	dla	mieszkańców.

VII KADENCJA RADY GMINY 
W LICZBACH 

Rada	Gminy	w Łososinie	Dolnej	w latach	2014-2018	odbyła	40	sesji	zwyczaj-
nych.	Frekwencja	w obradach	wynosiła	96%.	W kadencji	podjęto	335	uchwał.	
Odrzucono	w trakcie	głosowania	1	projekt	uchwały.	Wszystkie	uchwały	przeka-
zywane	były	organom	nadzoru	do	legalizacji.

Tematyka	 uchwał	 była	 różnorodna.	 Przeważały	 uchwały	 dotyczące	 kwestii	
finansowych	 (uchwały	 budżetowe	 i  ich	 zmiany,	 pakiety	 uchwał	 podatkowych	
i okołobudżetowych).	Pozostałe	uchwały	regulowały	zagadnienia	dotyczące	mie-
nia	gminy	i gospodarki	komunalnej,	zagospodarowania	przestrzennego	i ochro-
ny	 środowiska,	 zarządzania	gminą,	oświaty,	kultury	 i  sportu,	ochrony	zdrowia	
i pomocy	społecznej,	współpracy	i promocji.	
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To co WAŻNE dla MIESZKAŃCÓW 
   -  SUKCESY KADENCJI  2014 - 2018

Gminne inwestycje. Drogi, wodociągi, 
kanalizacja, oświata  i nie tylko

 26 mln zł na GMINNE INWESTYCJE

 140 km SIECI WODOCIĄGOWEJ
 800 PRZYŁĄCZY
  = 10 mln zł 
  (w tym 2 mln zł z UE)

 25 km DRÓG – 17 mln zł 
    (w tym ponad 11 mln zł z zewnątrz)    (w tym ponad  mln zł z zewnątrz)
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W omawianym	okresie	systematycznie	wzrastał	budżet	Gminy.	Łącznie	w latach	2014	-	2018	dochody	wzrosły	o 49%, 
a wydatki	o 51%.	Wydatki	inwestycyjne	w latach	2014	-	2018	wyniosły	35 mln zł,	czyli	średnio	rocznie	7 mln zł.	Świadczy	
to	o bardzo	wysokim	udziale	inwestycji	w wydatkach	ogółem.	Wzrost	budżetu	i wysoki	udział	wydatków	inwestycyjnych	
był	możliwy	dzięki	ogromnemu	zaangażowaniu	w pozyskanie	środków	zewnętrznych	pozyskanych	z:	Unii	Europejskiej,	
Ministerstwa	Kultury	Fizycznej	 i Sportu,	Ministerstwa	Kultury	 i Dziedzictwa	Narodowego,	Urzędu	Marszałkowskiego	
i Urzędu	Wojewódzkiego.	

BUDŻET GMINY
 bez tajemnic
2014 - 2018

                                                                                                              
DOCHODY budżetowe 
                                                                                                       
w latach 2015 – 2018
w mln złotych

                                                                                                                 
WYDATKI budżetowe ogółem
                                                                                                       
w latach 2015 – 2018 
w mln złotych
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Niezwykle	 istotną	 kwestią	 z	 punktu	 wi-
dzenia	 mieszkańców,	 są	 sprawy	 związane	 ze	
stanem	dróg.	W	ciągu	 czterech	 lat	w	Gminie	
Łososina	 Dolna	 zrealizowaliśmy	 wiele	 inwe-
stycji	 poprawiających	 gminną	 infrastrukturę	
drogową.	Pozyskaliśmy	też	miliony	złotych	na	
poprawę	stanu	dróg.	

W	 efekcie	 wykonanych	 prac	 nie	 tylko	
znacznie poprawił się komfort jazdy, ale przede 
wszystkim	wzrosło	bezpieczeństwo	na	drogach	
gminnych.	

Zestawienie ważnych prac drogowych 
2015 - 2018

 WYDATKI na DROGI w latach 2015 – 2018 w mln zł

Łososina Dolna – Sadowa                    

Witowice Dolne                            

Tabaszowa – Witkówka               

Tęgoborze – Jungiewicz                     

 Łososina Dolna – Lotnisko           

Ponadto wykonano: przepusty ramowe i wiaty przystankowe

Bilsko – Szewczyk – Kulig

Łososina Dolna – Jarostowa

2015
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Łososina Dolna – Instytut                                             

 Białawoda – Bażówka                     

Skrzętla – Stańkowa                                 

Witowice Dolne – Cisowiec                                       

Bilsko – Sieradzki                              

Tęgoborze – Białawoda                                                    

Zawadka  – Podchełmie                            

Zawadka – Waśko                                   

Znamirowice – PTTK                     

Łososina Dolna – Tłoki                        

Tabaszowa – Zapaść

Wronowice – Ubocz

Stańkowa – Lyszcze

Łososina Dolna – Szabla                       

Tabaszowa – Załęże

2016

2017
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Łososina Dolna – Pysno              

Świdnik – Kosecki – Zelek                 

Wronowice – Granica – Stańkowa               

Tęgoborze – Just – Szkarłat                  

Świdnik – Cebula

Łososina Dolna – Witek

W  2018 roku	 Gmina	 Łososina	 Dolna	 otrzymała	 rekordową	 promesę	 w  wysokości	
4 mln 250 tys. zł,	którą	Wójt	Gminy	Stanisław Golonka	odebrał	z rąk	Sekretarza	Stanu	
w MSWiA	Krzysztofa Kozłowskiego oraz Wicewojewody Małopolskiego Józefa Gaw-
rona.	Promesa	obejmuje	odbudowę	trzech	dróg	gminnych:

•	 Remont	drogi	 gminnej	Zawadka – Podchełmie w miejsco-
wości	Zawadka;
•	 Remont	 	 drogi	 gminnej	Tęgoborze –  Białawoda – Kocoń 
w miejscowości	Tęgoborze;
•	 Remont	drogi	gminnej	Białawoda – Zawadka – Stara Wieś 
w miejscowości	Białawoda.	

Kolejną	 promesę	 wręczył	 Wójtowi	 Wojewoda	 Małopolski	
Piotr Ćwik.	Gmina	Łososina	Dolna	otrzymała	dotację	w wyso-
kości	570 tys. zł	na	remont	dwóch	dróg	gminnych:	
•	 Zawadka – Rozdziele – Klęczany;
•	 Tęgoborze – Kapłoniec – Białawoda. 

Dziękujemy	za	wsparcie	Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Joachimowi Brudzińskiemu oraz Wojewodzie Ma-
łopolskiemu Piotrowi Ćwikowi,	 od	 których	 otrzymujemy	 kolejną 

znaczącą pomoc. 
Po	 zakończeniu	

prac, znacznie pod-
niesie się komfort 
jazdy kierowców. 
Dobre drogi przy-
czynią	 się	 również	
do podniesienia po-
ziomu	rozwoju	gospodarczego	i lepszej	dostępności	komunikacyjnej	
dla	mieszkańców	i turystów	naszej	Gminy.	Trwają	intensywne	prace	
na	w/w drogach.
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CAŁĄ  KADENCJĘ  INWESTUJEMY
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Samorząd	Gminy	podejmował	wiele	działań	mających	
na	celu	poprawę	jakości	życia	mieszkańców	i dynamiczny	
rozwój	gminy.	 Jednym	z głównych	zadań	było	zapewnie-
nie	 odpowiedniej	 infrastruktury.	Mieszkańcy	monitowali	
o  rozbudowę	wodociągu,	 bo	 studnie	 nie	 zapewniały	 od-
powiedniej	 ilości	 wody.	 Dlatego	 priorytetowo	 traktowa-
ne	 są	 inwestycje	 z  zakresu	zaopatrzenia	w wodę	 i odbio-
ru	 ścieków,	 gdyż	 to	 ich	 realizacja	może	 przyspieszyć	 lub	
zahamować	 dalszy	 rozwój	 gminy.	 Do	 tej	 pory	 wydano	
ponad 22 mln zł na	 inwestycje	wodociągowe,	w  tym	od	
2013	roku	prawie	11 mln zł (z tego	6 mln zł pozyskano 
ze	środków	unijnych	w ramach	Programu	Rozwoju	Obsza-
rów	Wiejskich).	Do	 tej	 pory,	w pełni	 zwodociągowanych	
jest 5	 miejscowości	 (Witowice	 Dolne,	 Witowice	 Górne,	
Łęki,	 Michalczowa,	 Żbikowice).	 Wodociąg	 wybudowany	
jest	też	w miejscowościach:	Tęgoborze,	Świdnik,	Zawadka,	
Białawoda,	Łyczanka,	Bilsko,	Łososina	Dolna,	Tabaszowa,	
Znamirowice,	Rąbkowa.

Reasumując	wybudowane są:
	 ujęcia	wody	(Witowice	Dolne	–	4	studnie	kopane,	

Witowice	Górne	 /k.	 Białki	 –	 2	 studnie	 kopane	 zasilające	
także	Gminę	Iwkowa),	
	 urządzenia	 sieciowe	 z  hydroforniami,	 sterowa-

niem	i zasilaniem	elektrycznym,	
	 stacje	trafo	(3	stacje),	
	 zbiorniki	wyrównawcze	 (Tabaszowa	 -	Witkówka,	

Bilsko	-	Jodłowiec,	Łęki	-	Cisowiec,	Witowice	Dolne),					
	 stacje	 uzdatniania	 wody	 (wraz	 ze	 zbiornikiem	

w Witowicach	Dolnych),

	 przepompownie	 (Bilsko,	 Rąbkowa	 i  Michal-
czowa).

Tylko	w  tej	kadencji	wybudowano	140	km	sieci	wo-
dociągowej	i 800	przyłączy.	Łącznie	mamy	już	wybudo-
wane 175 kilometrów sieci wodociągowej	i 1280 przy-
łączy.	 W  mijającej	 kadencji	 konsekwentnie	 dążyliśmy	
do	coraz	bliższego	osiągnięcia	celu,	jakim	jest	zwodocią-
gowanie	w  pełni	 naszej	 gminy.	 Tylko	w  tym	 roku	wła-
dze	gminy	przeznaczyły	na	budowę	sieci	wodociągowej	
4 mln zł (w tym	2 miliony zł z UE).	Jeżeli	w kolejnych	
latach	zostaną	na	ten	cel	przeznaczone	takie	same	środki	
jak	 dotychczas,	 to	 za	 najbliższe	 cztery,	 pięć	 lat	wszyscy	
mieszkańcy	będą	mogli	bez	przeszkód	korzystać	z wodo-
ciągów.	

Tej	 jesieni	 Gmina	 rozpoczyna	 także	 budowę	 sieci	
wodno-kanalizacyjnej w miejscowości	Bilsko,	 z  termi-
nem wykonania do 30.09.2020 r. za kwotę 3 mln 350 
tys. zł.
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Stary (70-letni) budynek SP 
w Rąbkowej           

Nowoczesny budynek SP
– całkowity koszt – 9 mln zł 

Każdego	roku	Samorząd	Gminy	przeznaczał	znaczne	środki	na	oświatę	oraz	rozwój	bazy	edukacyjno-sportowej.	
Nasza	baza	jest	nowoczesna,	zaś	obiekty	oświatowe	są	nowe	lub	sukcesywnie	modernizowane.	Nowy	budynek	Szkoły	
Podstawowej	w	Rąbkowej	to	największa	inwestycja	gminna	w	dziedzinie	oświaty	minionej	kadencji.	

EDUKACJA, SPORT, KULTURA

Wizyta	Wojewody	Małopolskiego	Piotra	Ćwika	na	budowie

Pozyskano	dotację	w	wysokości	2 mln zł
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Wymiana stolarki okiennej

Wykonano nawierzchnie 
polipropylenowe na boiskach 
sportowych przy:

w Szkole Podstawowej w Michalczowej 
– koszt – 87 tys. zł

•	 SP	w	Witowicach	Dolnych	– koszt – 76  tys. zł

•	 SP	w	Tęgoborzy	– koszt – 312  tys. zł

•	 SP w Michalczowej – koszt – 99 tys. zł          

•	 Gimnazjum	w	Tęgoborzy	– koszt – 91  tys. zł
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wymieniono	 dach,	 okna,	 oraz	 wykonano	 remonty	
pomieszczeń	wewnątrz	budynku	wraz	z	kotłownią.	
Wartość	zadania	– 509 tys. zł:
– 318 tys. zł –	środki	z	budżetu	Gminy;
– 105 tys. zł –	dofinansowanie	z	UE;
–   86 tys. zł –	środki	Przedszkola	„Bajka”.	                     

remont	dachu,	odnowiono	elewację	budynku	i	piwnic.

Wartość	zadania	–	111 tys. zł

Przedszkole „Bajka” w Tęgoborzy:

Szkoła Podstawowa w Łososinie Dolnej: 



Wrzesień 2018 Informator Gminy Łososina Dolna 15

•	 Opracowano	 projekt	 budowlany	 nowej	 Szkoły Pod-
stawowej wraz z halą sportową w Tęgoborzy 

	 –		koszt:	138 tys. zł
•	 Projekty	budowlane	sali  gimnastycznej w Rojówce  

oraz hali sportowej w Łososinie Dolnej	są	w	trakcie	
opracowania.

                   

Podsumowując	 zadania	 oświatowe,	 należy	 przypomnieć	 reformę	 oświaty,	 która	
wiązała	się	m.in.:	z	likwidacją	gimnazjów	i	powrotem	8-letniej	szkoły	podstawowej,	
4-letniego	liceum	oraz	5-letniego	technikum.	W	naszej	gminie	wszystkie	szkoły	od	
1	września	2017	r.	były	gotowe	do	funkcjonowania	na	nowych	zasadach.	

1	września	2018	r.	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Tabaszowej	będą	rozpoczynać	
naukę	w	 nowoczesnym	 budynku	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Rąbkowej,	 która	 została	
oddana	do	użytku	właśnie	na	rozpoczęcie	roku	szkolnego.	Przedszkolaki	i	uczniowie	
kl.	I-III	mogą	kontynuować	naukę	w	utworzonej	Szkole	Filialnej	w	Tabaszowej.

LICZBA UCZNIÓW w gminie      

w latach 2015 - 2018 w mln zł

Wydatki na OŚWIATĘ 
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•	 W	maju	2015	r.	odbyło	się	uroczyste	otwarcie Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy	 połączone	 z	włącze-
niem jednostki OSP z Łososiny Dolnej do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do nowoczesnego 
budynku	przeniosły	się:	Centrum Kultury i Promocji, 
Gminna Biblioteka Publiczna, Oddział Przedszkol-
ny SP w Łososinie Dolnej, OSP w Łososinie Dolnej, 
Policja, zespoły artystyczne,	 docelowo	 także	Pogoto-
wie Ratunkowe i Poczta. 

Całkowity	koszt	inwestycji	–	10 mln 565 tys. zł.

•	 CKiPG Łososina	 rozpoczęło	 swoją	 działalność	 na	
potrzeby	aktywności	kulturalnej.	W	wybudowanym	obiek-
cie	ma	do	dyspozycji	piętro	i	poddasze,	co	daje	instytucji	
ogromne	możliwości	pracy	na	rzecz	edukacji	kulturalnej,	
pielęgnowania	 i	 rozwijania	 lokalnego	dziedzictwa,	 kulty-
wowania tradycji, obrzędów, zwyczajów, rzemiosła i pro-
mocję	aktywnego	spędzania	czasu	przez	dzieci,	młodzież	
i	dorosłych	 zamieszkujących	Gminę	Łososina	Dolna.	 jak	
również	turystów	nas	odwiedzających.	CKiP	prężnie	dzia-
ła	 organizując	 wiele	 ciekawych	 wydarzeń,	 które	 na	 stałe	
wpisały się w kalendarz imprez.
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•	 Dom Strażaka w Tęgoborzy.	Budynek	został	kompleksowo	wyremontowany.	Prace	obejmowały:	malowanie	ścian,	
sufitów,	wykonanie	nowych	posadzek,	sanitariatów	i oświetlenia.	Wykonano	również	zadaszenie	schodów	zewnętrznych,	
pomalowano	elewację	i dach.	Całkowita	wartość	inwestycji	–	240 tys. zł	(w tym	dotacja	z Województwa	Małopolskiego	
w wysokości:	58 tys. 674 zł).	

•	 Zakupiono	 samochód	 pożarniczy	 dla	
OSP	Łososina	Dolna.	Koszt	-	200 tys. zł. 

•	 Z  Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	oraz	Ministerstwa	Sprawiedliwo-
ści	 gminne	 OSP	 otrzymały	 wsparcie	 w  po-
staci	 wyposażenia	 swoich	 jednostek	 m.in.:	
w zestawy	ratownictwa	medycznego,	zestawy	
umundurowania	bojowego	oraz	ratujące	ży-
cie	 defibrylatory.	Dotacja	w  kwocie	33 tys. 
600 zł. 

•	 Utworzenie	przy	Gimnazjum	w	Tęgoborzy	Filii	
Państwowej Szkoły Muzycznej z Domosławic 

- I stopnia.
W	szkole	uczy	się	ponad	100	uczniów.	

BEZPIECZEŃSTWO  I  POZOSTAŁE ZADANIA 
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•	 Współfinansowano	zakup samochodów	dla	Komisariatu	Policji	w	Łososinie	Dolnej.	

•	 Remont	budynku Urzędu Gminy.	Prace	obejmował:	wymianę	stolarki	okiennej,	malowanie	ścian,	sufitów	i	ele-
wacji,	wymianę	posadzek,	barierek,	schodów	oraz	chodnika	przed	wejściem.	Całkowita	wartość	inwestycji	–	460 tys. zł.

•	 Tęgoborze z nazwami ulic 
–	nadanie	nazw	na	pewno	wpłynie	
na poprawę bezpieczeństwa, ale 
również	 jest	 to	 korzystna	 zmiana	
wizerunku	 tej	 miejscowości.	 Na-
zwę	 ulicy	 oraz	 numer	można	 do-
strzec	już	z	daleka.	
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Starosta Nowosądecki Marek Pławiak	przez	całą	kadencję	wspierał	naszą	Gminę.	
Przy	naszym	częściowym	dofinansowaniu,	dbał	o poprawę	bezpieczeństwa	mieszkańców.	
Podjął	decyzję	o remoncie	drogi	w Stańkowej,	budowie	chodników w Zawadce, Wi-
towicach Dolnych, Wronowicach, Łososinie Dolnej,  Rąbkowej i Michalczowej, 
gdzie	dodatkowo	wykonano	oświetlenie	uliczne.	Zadecydował	również	o uruchomieniu	
świateł na mostach	w Witowicach	Dolnych	i Rożnowie.

POWIAT NA RZECZ NASZEJ GMINY

Łososina Dolna      

Michalczowa

Rąbkowa

Witowice Dolne             

Wronowice
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GENERALNA DYREKCJA
 DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

NA RZECZ NASZEJ GMINY
•	 Przebudowa	mostu	wraz	z	lewoskrętem	w	Tęgoborzy

•	 Przebudowa	mostu	wraz	z	lewoskrętem	w	Łękach	

•	 Zmiana	nawierzchni	asfaltowej	na	drodze	krajowej

•	 Remont	drogi		krajowej	nr	75	-	JUST

Blisko	46,4 mln zł	będzie	kosztować	zabezpieczenie	fragmentu	osuwiska	na	górze	Just	i	naprawienie	1,7	kilometra	
drogi krajowej nr 75.

	Zadaniem	wykonawcy	jest	przywrócenie	drogi	do	stanu	przed	uszkodzeniami,	które	spowodowało	osuwisko,	wzmoc-
nienie	jej	i	zabezpieczenie	od	strony	stoku	przed	napierającymi	masami	ziemnymi.
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UROCZYSTOŚCI I JUBILEUSZE 
Jubileusz 

10 – lecia Stowarzyszenia Kół 
Gospodyń Wiejskich

z Łososiny Dolnej. 
(2015)

Jubileusz 20 – lecia Zespołu Regionalnego Jakubkowianie. (2016)

„Nie trzeba mieć wysokiego poczucia własnej 
wartości, aby uczestniczyć w życiu społecznym. 
Trzeba odnaleźć coś, co będzie się kochało, co da 
satysfakcję i przynależność do wspólnoty”.

– Prezes Barbara Cetnarowska
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Jubileusz 60-lecia  powstania Aeroklubu 
Podhalańskiego w Łososinie Dolnej
- odsłonięcie i poświęcenie kamienia                          

z tablicą pamiątkową w dowód szacunku 
dla ludzi, którzy tworzyli historię Aeroklubu.

(2016)

Jubileusz 25-lecia Kapłaństwa 
ks. Edwarda Świątkowskiego,

 rodaka z Michalczowej posługującego 
w partnerskim mieście Crescentino – Włochy.

(2016)

25-lecie nadania imienia 
majora pilota Jerzego Iszkowskiego 
Szkole Podstawowej w Tęgoborzy. 

(2016)
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 25 Święto Kwitnących Sadów 
obchodzone z Jubileuszem 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
(2018)

Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej 
im. mjra H. Sucharskiego w Żbikowicach.

 (2018)

90-lecie Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej 
w Łososinie Dolnej. 

(2018)

Jubileusz 70-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej

 w Łososinie Dolnej. 
(2018)
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Dzień Sportu na Orliku                                                       Zabawa w Centrum LATA

Przegląd Folkloru Sądecczyzny

Tęgoborskie Spotkania z Folklorem

Łososińskie Święto Plonów
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2015

2017

2016

„Idźcie przez życie z dobrocią w sercu. 
Otoczeni ludźmi, których kochacie, 
Silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia 
- nierozłączni!” 

W  latach 2015 - 2017, 60 par małżeńskich 
obchodziło Złote i Diamentowe Gody.
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Drodzy Czytelnicy. Cztery lata minęły 

bardzo szybko. Budżet gminy w  latach 

2014 -2018 zawierał ambitne zadania, prawie 100 

proc. z  nich udało się zrealizować. Na początku 

kadencji zadawaliśmy sobie pytanie, czy podołamy 

założonym wyzwaniom. Dla niektórych osób, praca 

w  Radzie Gminy była nowym doświadczeniem. 

Dokładaliśmy wszelkich starań, by w  kolejnej 

kadencji móc stanąć z podniesionym czołem wobec 

mieszkańców Gminy. Staraliśmy się być wszędzie 

tam, gdzie potrzebna była nasza obecność i pomoc. 

Przy corocznym planowaniu budżetu, samorząd 

gminy wsłuchuje się w  głos Mieszkańców, którzy 

swoje oczekiwania, propozycje i  uwagi zgłaszają 

między innymi podczas zebrań wiejskich. 

Mamy nadzieję, że będziemy mogli kontynuować 

nasze dzieło jakim jest PRACA i  jeszcze raz 

PRACA na rzecz rozwoju naszej GMINY. Sukcesem 

mijającej kadencji jest na pewno bardzo dobra 

współpraca Wójta z  Radą Gminy, Sołtysami, 

Mieszkańcami, podległymi Jednostkami, Orga-

nizacjami, Instytucjami i osobami, którym zależało 

na rozwoju naszej „Małej Ojczyzny” jaką jest Gmina 

Łososina Dolna. W mijającej kadencji nie wszystkie 

postulaty udało się zrealizować, ponieważ potrzeby 

mieszkańców są z  reguły większe niż możliwości 

finansowe. Pozyskaliśmy jednak bardzo dużo 

środków z funduszy UE, dzięki którym najważniejsze 

przedsięwzięcia, które były planowane zostały 

zrealizowane. Budowa wodociągów i  sieci kana-

lizacji sanitarnej, remont i  modernizacja dróg 

gminnych, poprawa stanu technicznego obiektów 

szkolnych, oddanie do użytku nowego budynku 

Szkoły Podstawowej wraz z  salą gimnastyczną 

w  Rąbkowej, oddanie do użytku nowego budynku 

Centrum Kultury w  Łososinie Dolnej, poprawa 

stanu technicznego Domu Strażaka w  Tęgoborzy, 

unowocześnienie sprzętu w jednostkach OSP - zakup 

samochodu pożarniczego z  pełnym wyposażeniem 

dla OSP Łososina Dolna oraz wiele innych 

mniejszych inwestycji, aby mieszkańcom żyło się 

lepiej. 

Nie było łatwo, ale wciąż uważamy, że warto jest 

się starać i  ciężko pracować. PRACA i  jeszcze raz 

PRACA. Możemy tylko sobie życzyć, aby następne 

lata były dla samorządu Gminy Łososina Dolna 

obfitsze w  środki finansowe, bowiem tylko wtedy 

wszystkie zamierzenia, plany i marzenia będą mogły 

być zrealizowane. 

Już niebawem, 21 października przy urnach 

wyborczych to Państwo odpowiedzą na pytanie: 

jaka była ostatnia kadencja? Z  punktu widzenia 

samorządu była to kadencja bardzo udana pod 

względem inwestycyjnym dzięki ciężkiej i skuteczniej 

pracy Wójta i  Rady Gminy. Możemy uznać ten 

czas za dobrze wykorzystany na rzecz rozwoju 

Gminy. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, które 

wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, 

bezpieczeństwa, jak również na podniesienie 

standardów szkolnictwa i  ogólny rozwój naszej 

Małej Ojczyzny. Jesteśmy dumni z  takiego postępu. 

SPRAWNA GMINA jest naszym priorytetem. Wraz 

z  większością Radnych Rady Gminy będziemy 

ubiegać się o  kolejną kadencję. Doświadczenie 

i  racjonalne myślenie jest gwarancją wspólnego 

sukcesu.

Bolesław Oleksy

Przewodniczący Rady Gminy  

Stanisław Golonka

Wójt Gminy   
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SOŁECTWO Numer okręgu wyborczego MIEJSCE GŁOSOWANIA

1
Lewa strona drogi krajowej 
Nowy Sącz – Łososina Dolna 
i drogi na Sadową

Szkoła Podstawowa
w Łososinie Dolnej

2
Prawa strona drogi krajowej 
Nowy Sącz – Łososina Dolna  
i drogi na Sadową

3
Lewa strona drogi Bilsko 
– Rąbkowa – Znamirowice

4
Prawa strona drogi Bilsko 
– Rąbkowa – Znamirowice

21 października br. odbędą się  wybory samorządowe, w których wybierać będziemy Wójta Gminy, 

Radnych do Rady Gminy jak również Radnych Powiatu i Sejmiku Województwa

Na wyborach Twój głos nie jest jeden – PAMIĘTAJ
W naszej gminie będziemy wybierać 15  Radnych: 

ŁOSOSINA DOLNA

BILSKO
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5
Prawa strona drogi powiatowej 
Tęgoborze – Chomranice 
(ul. św. Floriana)

Szkoła Podstawowa
(byłe gimnazjum) 
w Tęgoborzy

6
Lewa strona drogi powiatowej 
Tęgoborze – Chomranice 
(ul. św. Floriana)

BIAŁAWODA
ZAWADKA 7

ŚWIDNIK 8
ŁYCZANKA
SKRZĘTLA
ROJÓWKA

9

WITOWICE DOLNE 10 Szkoła Podstawowa
w Witowicach DolnychWITOWICE GÓRNE 11

ŁĘKI
MICHALCZOWA 12 Szkoła Podstawowa

w Michalczowej
STAŃKOWA

WRONOWICE 
ŻBIKOWICE

13 Szkoła Podstawowa
w Żbikowicach

TABASZOWA 
ZNAMIROWICE 14 Szkoła Podstawowa 

w TabaszowejRĄBKOWA 15

TĘGOBORZE


