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WIADOmOśCI
Z sEsJI RADy gmINy
XVIII sEsJA RADy gmINy

XIX sEsJA RADy gmINy

Dnia  lipca miała miejsce wyjazdowa Sesja RG w czasie
której, dokonano zmian w Statucie Gminy i GKZB polegających na dostosowaniu zapisów w Statutach do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto Radni odwiedzili
tereny zdegradowane przez huragany (wiatrołomy).

Dnia 29 sierpnia miała miejsce Sesja RG na której,
m. in. Wójt Gminy przedstawił Radnym i Sołtysom informację
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łososina Dolna za
I półrocze 2008 roku. Ponadto podjęto uchwały niezbędne
do bieżącej realizacji zadań.

INfORmACJA O PRZEBIEgU
WyKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE
Dochody ustalone na początku roku
w kwocie 21 mln 452 tys. zł zwiększyły się
o kwotę 1 mln 20 tys. zł (z tego około 1 mln.
zł stanowiło zwiększenie subwencji oraz dodatkowe środki na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych) i kształtują się na poziomie
22 mln 772 tys. zł.
Realizacja dochodów wyniosła 59%.
We wszystkich działach dochody wpływały
zgodnie z planem i są w większości wykonane w ponad 50%.

Wydatki ustalone na początku roku w kwocie 22 mln 212 tys.
zł zwiększyły się o kwotę 1 mln
2 tys. zł i kształtują się na poziomie 23 mln. 235 tys. zł. Wydatki
zostały zrealizowane w 51%.
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ZREALIZOWANE ZADANIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU
• Zakończono prace związane ze stabilizacją osuwisk wraz z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej / Tabaszowa – Witkówka 1.300 mb; Bilsko – Rąbkowa 75 mb/
– Tabaszowa – Witkówka – łączny koszt 1.595.788 zł
– Bilsko – Rąbkowa – łączny koszt 437.937 zł

Przy udziale środków powodziowych, funduszy gruntów
rolnych, środków gminnych i wpłat mieszkańców:
• wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w miejscowościach:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Michalczowa (Grabie, Zapady)1.028 mb + 80 mb - kwota 195.531 zł
Rojówka 538 mb - kwota 128.362 zł
Wronowice 560 mb + 32 mb - kwota 136.267 zł
Bilsko(Roćmirowa) 556 mb + +300 mb + 125 mb - kwota 145.988 zł
Tęgoborze (Stara Wieś) 470 mb - kwota 182.488 zł
Świdnik (Tyrkiel, Gródek) 591 mb - kwota 80.973 zł
Tęgoborze(Osiedle, Just)160 mb + 140 mb - kwota 59.998 zł
Zawadka 114 mb + 50 mb - kwota 26.767 zł
Świdnik 124 mb + 358 mb + 115 mb - kwota 86.468 zł
Łyczanka 120 mb - kwota 12.092 zł

• wykonano nawierzchnie betonowe na drogach gminnych w miejscowościach:
– Zawadka 100 mb - kwota 6.405 zł
– Łososina Dolna 200 mb - kwota 16.514 zł
– Rąbkowa 175 mb - kwota 47.032 zł
Koszt w/w robót wyniósł ok. 1 mln 200 tys. zł, na który składały się m.in.: środki z FOGR (50 tys. zł), środki powodziowe (600 tys. zł), środki z budżetu gminy, środki sołeckie oraz wpłaty mieszkańców.

PONADTO:
– zakończono i rozliczono budowę szatni KS „Hart”
w Tęgoborzy (860 tys. zł)

– działacze LKS „Victoria” wykonali bardzo okazale prezentującą się wiatę do grillowania oraz plac zabaw dla
dzieci na stadionie w Witowicach Dolnych
– zakończono malowanie części dachu ZSPG w Łososinie Dolnej (koszt 27 tys. zł)
– dokonano modernizacji ujęcia wody dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tęgoborzy (koszt 23 tys. zł)
– obecnie wykonywany jest chodnik obok lotniska wzdłuż drogi krajowej od Łososiny Dolnej do drogi na

Michalczową (koszt 373 tys. zł z czego 50 % pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Krakowie)
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INFORMACJA O PRZETARGACH
Trwa procedura przetargowa związana z:
• budową I odcinka wodociągów w miejscowości Witowice Dolne, którego zakres obejmuje wykonanie
rurociągu tłocznego o długości 2.240 mb;

• kontynuacją budowy budynku wielofunkcyjnego
w Łososinie Dolnej. Po zakończonym przetargu
i wybraniu wykonawcy roboty będą obejmowały
wykonanie obiektu w stanie surowym.

Z ŻYCIA GMINY
ZASŁUŻENI DZIAŁACZE NASZEJ SPOŁECZNOŚCI
Uroczyste wręczenie wyróżnień zasłużonym działaczom miało miejsce podczas corocznej imprezy pn. Święto Kwitnących Sadów w dniu 4 maja 2008 roku.

Na zdjęciu od prawej: Ks. Prałat Władysław Piątek, Władysław
Kuźma, Jan Opoka, Gerard Piwowar, Stanisław Golonka - Wójt
Gminy Łososina Dolna, Józef Pierzchała, Józef Kuźma, Piotr
Salamon, Tadeusz Bednarek, Piotr Litwiński, Bolesław Oleksy Przewodniczący RG, Władysław Pajor, Jan Kosecki, Franciszek
Gwóźdź.

Ks. Prałat Władysław Piątek - emerytowany Proboszcz
Parafii w Łososinie Dolnej, swoją pracę duszpasterską rozpoczął 1979 roku jako Proboszcz. Inicjator wielu inwestycji
gminnych, budowniczy nowego Kościoła, plebani oraz kaplicy cmentarnej, organizator wielu przedsięwzięć, aktywny społecznik. Nagrodzony odznaką „Krzewienie Folkloru
Sądeckiego”, nagrodzony Odznaką Honorową „Zasłużony
dla Ziemi Sądeckiej”. Autor wielu publikacji i książek o tematyce historyczno – religijnej. Do chwili obecnej Ks. Prałat aktywnie wspiera działalność Parafii i Gminy.
Ks. Prałat Władysław Sitko - emerytowany Proboszcz
parafii Tęgoborze, od 1976 roku Proboszcz Parafii Tęgoborze. Pełnił funkcje dekanalnego notariusza oraz dekanalnego duszpasterza rodzin. Jako Proboszcz podjął trud
ukończenia budowy nowego kościoła, szczególną troską
otoczył stary drewniany kościółek, który został przeniesiony do Tabaszowej, gdzie służy mieszkańcom jako świąty-

nia parafialna. Ks. Prałat wyremontował również zabytkowy kościółek na Górze Św. Justa i wybudował kaplice na
Skrzętli. Sporo czasu poświęcał młodzieży - to człowiek
z „sercem na dłoni”, skromny i pozostający w cieniu swych
zasług. W 2006 roku otrzymał od Rady Powiatu Odznakę
Honorową „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
Władysław Kuźma (Łososina Dolna) - w 1969 roku
przejął po ojcu gospodarstwo rolne w którym było około
2 ha sadu jabłoniowego. Systematycznie wprowadzał nowe
odmiany i powiększał areał sadowniczy. W 1990 roku przekazał gospodarstwo synowi Andrzejowi. Obecnie sad stanowi 10 ha powierzchni gospodarstwa. Wieloletni działacz
Spółdzielni Ogrodniczej w Nowym Sączu, zaangażowany
w sprawy oświaty, jeden z inicjatorów budowy nowej szkoły w Łososinie Dolnej, aktywny społecznik, uczestnik wielu przedsięwzięć, które organizował samodzielnie. Przez
okres 18 lat - Radny Rady Gminy w Łososinie Dolnej.
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Jan Opoka (Łososina Dolna) - działacz i społecznik, 16
lat był członkiem Rady Gminnej i Gromadzkiej Rady Narodowej w Łososinie Dolnej, 10 lat był Przewodniczącym
Rady Gminnej Kółek i Organizacji Rolniczych w Łososinie Dolnej, 12 lat był Przewodniczącym Rady Spółdzielni „Rolnik”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz medalami nadanymi przez Radę
Powiatu Nowosądeckiego i Województwa.
Gerard Piwowar (Witowice Dolne) - działacz i społecznik, czynnie uczestniczy w życiu społeczno gospodarczym wsi od ponad 25 lat. Funkcje Sołtysa pełnił nieprzerwanie do 2007 roku. Wieloletni Radny Rady Gminy
w Łososinie Dolnej. Człowiek niezwykle zaangażowany
w działania na rzecz mieszkańców i rozwoju wsi. Szczególnie dbał o Szkołę Podstawową w Witowicach Dolnych, jak
również o budowy i remonty dróg. Inicjator budowy kładki w miejscowości Witowice –Tropie.
Józef Pierzchała (Rąbkowa) - w 1960 roku na powierzchni 1,5 ha założył sad. W latach następnych powiększył areał sadowniczy do 4 ha. W roku 2003 przekazał
gospodarstwo synowi Stanisławowi. Przez 23 lata był sołtysem wsi Rąbkowa. W czasie Jego kadencji zelektryfikowano wieś, utwardzono szereg dróg. Działał również w Komitecie na rzecz budowy gazociągu. Wieloletni, aktywny
działacz Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.
Józef Kuźma (Łososina Dolna) – w 1967 roku założony został zespół sadów zblokowanych. Powierzchnia sadu
z drzewkami niskopiennymi wynosiła 8 ha. Sad unowocześniał do roku 1983, kiedy to przekazał gospodarstwo
synowi Markowi. Jeden z założycieli OSP Łososina Dolna i budowniczy remizy strażackiej w Łososinie Dolnej.
W latach 1972-1988 Radny Gromadzkiej, a następnie
Gminnej Rady Narodowej w Łososinie Dolnej. Działał
również w komitecie na rzecz budowy gazociągu na terenie naszej gminy.
Piotr Salamon (Bilsko) - sadownik, społecznik. W 1957
roku założył sad powierzchni o 2 ha. Gospodarował nieprzerwanie do 1994 roku, kiedy to przekazał gospodarstwo
synowi Krzysztofowi. Czynny uczestnik budowy drogi
w kierunku Rąbkowej oraz elektryfikacji wsi Bilsko.
Tadeusz Bednarek (Michalczowa) - w 1968 roku założył pierwszy intensywny sad na terenie gminy o powierzchni 1,80 ha. Systematycznie powiększał powierzchnie sadu,
wprowadzał nowe odmiany. W 1994 roku przekazał gospodarstwo synowi Andrzejowi, w którym sad zajmował już
8 ha powierzchni. Członek Związku Bojowników o Wolność i Demokracje.
Piotr Litwiński (Bilsko) - swoje gospodarstwo rolne
przekształcił w sadownicze w 1955 roku, powierzchnia
sadu to 4 ha. Jako właściciel gospodarował do 1994 roku,
kiedy to przekazał gospodarstwo synowi Janowi.

Pajor Władysław (Stańkowa) - prowadził 2 ha gospodarstwo rolne na którym w 1945 r. założony został sad
śliwkowy. Jako właściciel gospodarował do roku 1993, kiedy to przekazał gospodarstwo na rzecz syna Stanisława.
W latach 80 był Radnym w Gminie Łososina Dolna.
Jan Kosecki (Świdnik) - jeden z pierwszych mieszkańców Świdnika, który zapoczątkował sadownictwo w tej
miejscowości. Prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 2 ha. Założył sad śliwkowy i jabłoniowy. Systematycznie
unowocześniał i wprowadzał nowe odmiany. Jako właściciel gospodarował do 1989 roku - przekazał gospodarstwo
synowi Grzegorzowi.
Franciszek Gwóźdź (Łososina Dolna) - w 1970 roku
założył sad o powierzchni 3,60 ha. Głównie sad zajmują
jabłonie, grusze oraz śliwy. Do chwili obecnej jest właścicielem sadu. Integrowana produkcja owoców trwa od 1988
roku. Był inspektorem w Komisji nadającej certyfikaty SPO
od 1988 do 2005 roku.
Kazimierz Ciarach (Witowice Górne) - działacz społeczny dbający o poprawę wizerunku gminy Łososina
Dolna, Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej
w Witowicach Dolnych, Sekretarz Gromadzkiej Rady Narodowej w Łososinie Dolnej, Sekretarz Gminy w latach 1973
– 1990, Wójt Gminy Łososina Dolna w latach 1990-1994.
Czesław Mróz (Tęgoborze) - budowniczy i wieloletni
dyrektor Szkoły Rolniczej w Tęgoborzy. Inicjator budowy
Ośrodka Zdrowia i Domu Strażaka w Tęgoborzy. Działacz
i społecznik. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski .
Jan Zelek (Wronowie) - w 1975 roku założył sad.
Systematycznie go unowocześniał i wprowadzał nowe
odmiany, a w 1990 roku przekazał synowi Tadeuszowi.
Przez 15 lat Prezes Spółdzielczych Kółek Rolniczych
w Łososinie Dolnej. Radny Rady Gminy w Łososinie
Dolnej przez 5 kadencji. Członek Związku Bojowników
o Wolność i Demokracje. Laureat plebiscytu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej. Działacz społeczny
i samorządowy. Inicjator budowy szkoły w Żbikowicach
oraz innych czynów społecznych związanych np.: z budową i remontami dróg. Od 25 lat - do dziś sołtys wsi
Wronowice.
Piotr Zelek (Bilsko) - od lat 60 czynny działacz i społecznik życia gospodarczego Gminy. Inicjator wielu działań Spółdzielni „Rolnik” w Łososinie Dolnej. Współtwórca
Banku Spółdzielczego. Sołtys wsi Bilsko przez 28 lat, dobry
gospodarz i organizator wielu gminnych przedsięwzięć takich jak: gazyfikacja i elektryfikacja wsi Bilsko, czy budowy
dróg. Wspomagał działalność miejscowej Orkiestry Dętej
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Ofiarodawca pamiątek
do Gminnej Izby Pamięci. Nagrodzony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
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Jan Zelek (Michalczowa) - miłośnik literatury podróżniczej i geograficznej, w okresie II wojny światowej
Komendant organizacji „Młody Las” wywodzącej się
z Batalionów Chłopskich. Członek Związku Bojowników
o Wolność i Demokracje.
Jan Prusak (Łososina Dolna) - rolnik, sadownik,
społecznik. Pierwsze drzewa posadził w 1935 roku na powierzchni 2 ha. Jako właściciel sadu gospodarował do roku
1990 w którym przekazał gospodarstwo synowi Janowi.
W latach 60 Radny Gromadzkiej Rady Narodowej.
Jan Stach (Znamirowice) - zdeterminowany gospodarz,
który wybudował 500 metrów drogi oraz kamienny most

Nr 5 – wrzesień 2008

nad strumieniem do swojego domu – długość mostu to 12
metrów a wysokość 15 metrów - prace przy budowie drogi
i mostu trwały kilka lat, a efekt końcowy zadziwił wszystkich. Most wybudowany w latach 70 stoi do dzisiaj i jest
wyrazem uporu w słusznej sprawie a zarazem swoistym
pomnikiem chłopskiego trudu. Most służy nie tylko jego
bliskim, lecz również licznej grupie turystów przybywającym w te strony .
Henryk Burnagiel (Świdnik) - w 1975 roku założył sad
na powierzchni 1 ha. Systematycznie go unowocześniał
wprowadzając nowe odmiany. W 1982 roku przekazał gospodarstwo synowi Janowi.

50-LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
Dnia 29 czerwca przeżywaliśmy uroczystości 50–lecia
posługi kapłańskiej Ks. Prałata Władysława Piątka wieloletniego duszpasterza Parafii Łososina Dolna oraz Ks. Prałata Władysława Sitko wieloletniego duszpasterza Parafii
Tęgoborze.
Jubileusz 50-lecia pracy duszpasterskiej to piękne
święto, które jest zwieńczeniem wielu lat posługi dla
Chrystusa.
Gratulujemy pięknego Jubileuszu jak również pragniemy serdecznie podziękować Księżom Prałatom za wytrwa-

łość w niesieniu świadectwa Bożej miłości, za pół wieku
niestrudzonej pracy duszpasterskiej, za dobroć, życzliwość
i poświęcenie.
Składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, światła i mocy Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej, dobrego zdrowia i sił w pokonywaniu codziennych
trudności. Niech Najświętsza Maryja Panna zawsze zwraca ku Księżom swoje spojrzenie i otacza matczyną opieką.
Niech prowadzi drogą do świętości, a w trudnych chwilach
wzmacnia nadzieję i dodaje wiary.

HONOROWY SOŁTYS ROKU

brań Wiejskich, organizuje i administruje wspólne prace
mieszkańców sołectwa i stara się być ich koordynatorem.
Aktywnie uczestniczył w pracach przy telefonizacji i gazyfikacji wsi. Aktywizuje mieszkańców do podejmowania
prac w sołectwie. Dzięki jego zaangażowaniu wykonano
modernizację dróg położonych na terenie sołectwa jak
również oświetlenie w centrum wsi i w stronę Justu. Czynnie zaangażowany w działania przy budowie ogólnodostępnego parkingu. Wielokrotnie inspirował mieszkańców
do podjęcia prac remontowych budynku szkoły podstawowej i budowy przyszkolnego boiska - sam bardzo rzetelnie
włączał się w realizację tego zadania. Jest osobą cieszącą się
dużym zaufaniem, stara się pomóc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i gospodarczych.

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej corocznie
organizuje konkurs i nadaje tytuł: „Honorowego Sołtysa
Roku”. Jest to wyróżnienie dla najbardziej aktywnych sołtysów, w szczególności zaangażowanych w rozwój i integrację swojej lokalnej społeczności. Komisja konkursowa
zdecydowała, że Pan Henryk Grabczyk – Sołtys wsi Rąbkowa jest jednym z Najlepszych Sołtysów Sądecczyzny.
Pan Henryk to długoletni sołtys
wsi Rąbkowa, działacz społeczny.
Nieprzerwanie od 32 lat podejmuje działania na rzecz mieszkańców
i rozwoju wsi. Pan Henryk jest
łącznikiem między mieszkańcami a organami gminy. Sygnalizuje
potrzeby i problemy mieszkańców
swojej wsi, jest organizatorem Ze-

Wśród Laureatów Konkursu Kapituła z terenu naszej
Gminy doceniła i wyróżniła jeszcze dwóch sołtysów, a mianowicie: Panią Stanisławę Kmiecik – Sołtysa wsi Łyczanka
oraz Pana Mariana Chełmeckiego – Sołtysa wsi Zawadka.
		   SERDECZNIE GRATULUJEMY !

Nr 5 – wrzesień 2008

Informator Gminy Łososina Dolna	

ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĄDECKIEJ
W czerwcu 2008 roku Pan Jan Zelek z Wronowic z rąk
Starosty Nowosądeckiego otrzymał Honorową Odznakę
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
Pan Jan od 80 lat
jest nierozerwalnie
związany z łososińską ziemią i regionem nowosądeckim.
A kt y w ny dz i a ł a c z
społeczny i samorządowy, sadownik.
Czynnie uczestniczy
w życiu spoleczno-

gospodarczym od początków lat 60-tych. Wielokrotnie
wyróżniany za wprowadzanie i rozpowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji sadowniczej w terenach
podgórskich. Nagradzany za osiągnięcia produkcyjne we wzorowo prowadzonym gospodarstwie sadowniczym oraz współpracę ze Spółdzielnią Ogrodniczą
Ziemi Sądeckiej nad rozwojem produkcji ogrodniczej.
W gospodarstwie pana Jana prowadzono dla sadowników z regionu sądeckiego i limanowskiego instruktaże i pokazy innowacyjnych metod produkcji sadowniczej, a studenci z różnych części kraju odbywali
praktyki.
		

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

„ABY TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ”
Jednym z ważniejszych zadań, które w swoim działaniu
założyło Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Łososina Dolna jest kultywowanie dawnych tradycji
tzw. „sięganie do korzeni”.
Tym razem przedstawicielki Stowarzyszenia KGW sięgnęły do tradycji kulinarnych. Przygotowania rozpoczęły
się dwutorowo. Należało przygotować „najstarsze wiekiem” potrawy naszych prababek. Zarówno na Święto „IV
Małopolskiego Smaku” (17 VIII 2008 r. Rynek w Nowym
Sączu) jak i II konkurs „Małopolskich Potraw i Wyrobów
Regionalnych” (14 IX 2008 r. Telewizja Kraków).
Rynek sądecki powitał nas lasem namiotów wystawienniczych, gdzie i my rozłożyłyśmy nasze regionalne
potrawy.
Na naszych stołach złociły się pyszne chleby „ z łopaty”,
różnorodne podpłomyki, kołacze drożdżowe z owocami,

parowała kapusta, a na środku królowała potrawa główna
– „ krasny ser po łososińsku” – autorstwa Marii Kras. Produkt smakowicie regionalny!
Natomiast w Krakowie, na rozległym dziedzińcu krakowskiej telewizji, na dużym stoisku wystawienniczym
rozłożyliśmy szeroką gamę naszych produktów, a to: pierogi z kapustą i kiszką (Maria Kras), pierogi z makiem
i miodem, pierogi z ziemniakami i ziołami (Zofia Bednarek, Stanisława Salamon), bób z grzybami. Pyzate bochenki
chlebów „ z łopaty” (Bernadetta Wujkowska), przepyszne
podpłomyki z „prawdziwym” masłem (Irena Grabczyk),
smakowite masło pietruszkowo-czosnkowe (Maria Romuzga), tradycyjny już wiejski smalec z chlebem, wiejska kiełbasa czy kiszone ogórki (Genowefa Koział), kapuśniaczki
(Irena Bednarek) – dopełniały całości. Gospodynie (w
strojach regionalnych) zapraszały do stoiska i z serca jadłem częstowały.
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Liczni goście (a przewinęło się przez nasze stoisko ponad 600 osób) delektowali się naszym regionalnym jadłem,
głośno chwalili, a zajadając pyszne drożdżowe ciasta i dorodne łososińskie jabłka – słuchali opowieści o walorach
Gminy Łososina Dolna. Wertując foldery o naszej gminie
podziwiali (głośno) piękne krajobrazy...
Z głównej sceny płynęły piosenki pełne swojskiej nuty,
które przy akompaniamencie naszej kapeli (Woźniaków)
wyśpiewywały członkinie naszego Stowarzyszenia. A mała
Oleńka Woźniak sławiła swoją recytacją, a zarazem promowała (słowami wiersza Anny Kras) naszą Łososińską Ziemię:
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„Gmina Łososina Dolna przywita Cię z bliska
Polem, lasem, sadem, szosą – wzdłuż lotniska,
Która coraz wyżej pod górę się wznosi,
Gdzie Kościółek Justa niby ojciec prosi:
Byś jadąc serpentynami, czasami ,broń Boże,
Nie musiał lądować w Rożnowskim Jeziorze!
W dole Cię pożegna pięknie jak dziewczyna
Wioska Tęgoborze – Gmina Łososina.”
Barbara Cetnarowska

ŚWIĘTO DZIECI GÓR
Grupa Regionalna Michalczowa pod kierownictwem Andrzeja Mliczka była uczestnikiem XVI Międzynarodowego Festiwalu
Święta Dzieci Gór. Festiwal miał wyjątkową atmosferę i oprawę.
Przez 7 dni grupy polskie i zagraniczne tworzyły swoistą rodzinę.
25 lipca w Hali Widowiskowo Sportowej występowali wraz z Grupą Regionalną z Macedonii.

Fot. Michał Piotrowski

23 lipca Gminę Łososina Dolna odwiedził Macedoński zespół
KOCO RACIN, który był partnerem dla naszej Grupy Regionalnej
Michalczowa podczas tegorocznej imprezy.

JAKUBKOWIANIE
W MALBORKU
W czerwcu 2008 roku w Malborku odbył się
„Przegląd Regionów” z udziałem zespołów regionalnych z całej Polski. Przedstawicielami zarówno regionu Lachów Sądeckich jak i naszej gminy
była Grupa Regionalna „Jakubkowianie”, która
godnie reprezentowała nasze tereny na „Przeglądzie Regionów” w Malborku..
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STUDY – TOUR
PO ZIEMI SĄDECKIEJ
Sądecka Organizacja Turystyczna zaprosiła dziennikarzy na Study - Tour po ziemi sądeckiej. Program wizyty
był bardzo atrakcyjny. Organizacja realizuje wiele projektów, które mają na celu promocję danego regionu. Gmina
Łososina Dolna gościła w czerwcu przedstawicieli kadry
dziennikarskiej z wiadomości, magazynów, gazet i portali internetowych. Dziennikarze spotkali się na lotnisku
z gospodarzem Stanisławem Golonką - Wójtem Gminy
Łososina Dolna i otrzymali materiały promocyjne o naszych terenach. Specjalnie na tę okazję dla naszych gości
Aeroklub Podhalański przygotował loty widokowe, a Pa-

nie ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich serwowały swoje specjały kulinarne. Członkinie SKGW miały możliwość skorzystania z lotów widokowych i dzięki
temu mogły podziwiać m.in. swoje gospodarstwa w niecodzienny sposób.

NOWY ROK SZKOLNY
2008/2009
„Pozostańcie wierni temu dziedzictwu!
Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy!
Przechowajcie to dziedzictwo!
Pomnóżcie to dziedzictwo!
Przekażcie je następnym pokoleniom!
Jan Paweł II

W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym
życzę wszystkim samych szczęśliwych dni, sukcesów,
dużo uśmiechu i radości, zapału do pracy
oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy
Stanisław Golonka

Wójt Gminy Łososina Dolna
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Po wakacjach nadszedł czas powrotu do szkoły. Łącznie na terenie naszej gminy w dziewięciu szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach rozpoczęło naukę 1.567
uczniów.
Niż demograficzny daje o sobie znać od dobrych kilku lat, w naszych szkołach również zauważyliśmy, iż liczba
uczniów rozpoczynających naukę zmniejsza się.

DZIEŃ NAUCZYCIELA
Z okazji Święta Edukacji Narodowej
składamy Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji
i Obsługi Szkół życzenia wszelkiej pomyślności.
Życzymy wytrwałości w realizacji tak trudnych i odpowiedzialnych zadań
jakimi są nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.
Życzymy, aby Wasza praca cieszyła się uznaniem
oraz życzliwością wychowanków i rodziców, którzy w zaufaniu
oddają swoje dzieci w Wasze ręce.
Dziękujemy za codzienny trud.
Życzymy kolejnych sukcesów w pracy zawodowej,
a także w realizacji zawodowych i osobistych zamierzeń
Bolesław Oleksy

Stanisław Golonka

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Łososina Dolna

ZŁOTE GODY
Urząd Gminy wystąpił do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
14 parom naszej gminy, które w tym roku obchodzą 50
– lecie pożycia małżeńskiego. Po otrzymaniu odznaczeń

zaprosimy jubilatów na uroczyste spotkanie z którego
relacje przekażemy w następnym numerze.
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„Rozłąka jest Naszym Losem
Spotkanie Naszą Nadzieją...”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 29 września 2008 roku zmarł
Radny Rady Gminy w Łososinie Dolnej, Wieloletni Sołtys wsi Witowice Dolne,
Działacz i Społecznik

Ś.P. GERARD PIWOWAR
Człowiek wielkiego serca i życzliwości.
Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

KOmUNIKATy
ROLNIKU !!!
Przypominamy o zbieraniu faktur za olej napędowy.
Od 1 do 1 marca 2009 r. ruszy kolejna tura składania wniosków
o zwrot części podatku akcyzowego.
Pamiętajcie, iż do wniosku należy dołączyć faktury VAT zakupionego oleju napędowego
za okres od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r.
Faktura z zakupionego oleju napędowego powinna zawierać:
datę zakupu, nazwisko, imię, dokładny adres rolnika, nr NIP lub PESEL

WAŻNy TERmIN
PODATKI:

płatność:

• IV rata – do 15 listopada

• u inkasentów – Sołtysów
• w Kasie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej
• przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej
nr 688180009200100000090001
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INfORmACJA gKZB
Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej w uzgodnieniu z Radą Gminy oraz
Wójtem Gminy Łososina Dolna, od lipca 2008 roku przesyła do mieszkańców Gminy objętych systemem workowym, umowy na odbiór i utylizację odpadów komunalnych stałych gromadzonych
w workach o pojemności 120 l.
Informujemy, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 września
1996 roku (Dz. U. Nr 96 poz. 12 z późniejszymi zmianami), właściciele nieruchomości obowiązani są
do udokumentowania wywozu i utylizacji odpadów komunalnych poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za w/w usługi.
Umowę taką otrzymają wszyscy właściciele nieruchomości zameldowani na pobyt stały, jak również
osoby spoza terenu posiadające nieruchomość na terenie Gminy Łososina Dolna.
Umowa będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2009 roku. Odpłatność za odbiór odpadów komunalnych wynosić będzie 48 zł na rok od 1 gospodarstwa i będzie można ją wpłacać w 2 ratach tj. do 15
marca i 15 września. W ramach tej kwoty właściciel nieruchomości otrzyma worki na cały rok kalendarzowy w następujących ilościach:
– 12 worków na odpady niesegregowane – koloru żółtego,
– 5 worków na szkło – koloru zielonego,
– 5 worków na plastik – koloru czerwonego,
– 2 worki na papier – koloru niebieskiego,
Na początku 2009 r. pracownicy GKZB w wyznaczonym terminie w poszczególnych miejscowościach będą przekazywać worki, które są przedmiotem umowy.
W przypadku wykorzystania wszystkich worków przewidzianych w normie na jedno gospodarstwo,
worki na odpady będzie można nabyć u sołtysa danej miejscowości, w biurze GKZB, w kasie Urzędu
Gminy w Łososinie Dolnej lub u osoby upoważnionej w danej miejscowości przez GKZB.
Cena jednego worka na odpady komunalne niesegregowane, będą w cenie 4,00 zł/szt. (koloru żółtego), natomiast worki na pozostałe odpady będą w cenie 1 zł/szt (koloru: zielonego – szkło, czerwonego
– plastik, niebieskiego – papier).
Przypominamy, że nie ulega zmianie system zbiórki odpadów komunalnych w naszej Gminie.
W miejscowościach takich jak Tabaszowa, Rąbkowa, Znamirowice i część Tęgoborzy nad jeziorem
odpady gromadzone są w kontenerach, natomiast w pozostałych miejscowościach worki z odpadami
segregowanymi i niesegregowanymi odbierane będą w każdy I i III czwartek miesiąca.
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