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Inwestujemy-budujemy, remontujemy!!!
Realizacja zaplanowanych na ten rok inwestycji w  Gminie Łososina Dolna idzie pełną parą.  

Przebudowa dróg, budowa wodociągów i kanalizacji, budowa budynku wielofunkcyjnego , czy też budowa oświetlenia 
ulic  to jedne z istotniejszych zadań gminy, które bezpośrednio przekładają się na komfort i zadowolenie mieszkańców.

  
Część inwestycji jest już prawie ukończona, część w trakcie realizacji, bądź też wkrótce roboty ruszą. 

 
Gmina efektywnie wykorzystuje możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, które stanowią duże wsparcie finan-
sowe w realizacji przedsięwzięć.  Wnioski na dofinansowanie inwestycji w roku 2013 opiewają na kwotę blisko 2,9 mln zł 
przy szacunkowej wartości zadań ok. 8,8 mln zł.

 

Wodociągi - to priorytet
 

Większy dostęp mieszkańców do wodociągu i kanalizacji jest 
zadaniem priorytetowym. W związku z powyższym gmina 
w ramach PROW 2007–2013 realizuje zadanie pod nazwą: 
„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” na łączną 
kwotę 6,2 mln zł  z czego 3,5 mln zł stanowi dotacja z UE.  
Dofinansowanie przeznaczono m.in. na: rozbudowę ka-
nalizacji sanitarnej w osiedlach Stara Wieś i Okręg w Tę-
goborzy, sieci wodociągowej w  Okręgu, a  także 2 zbior-
niki wyrównawcze w  Tabaszowej  o  pojemności 1000 
m3 oraz Bilsku (Jodłowiec) o pojemności 150 m3. Łączna 

długość wybudowanej w ramach projektu sieci wodocią-
gowej to ok. 14 kilometrów, natomiast sieci kanalizacyjnej 
– ok. 7,4 km.

Równocześnie prowadzone są prace przy budowie ru-
rociągu tranzytowego z Witowic Górnych do w/w zbiorni-
ków. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem i wykonane są już w 90%. 

Woda ze zbiorników zaopatrywać będzie mieszkań-
ców z miejscowości: Tabaszowa, Rąbkowa, Znamirowi-
ce, Tęgoborze, Świdnik, Białawoda, Zawadka, Rojówka, 
Łyczanka, Skrzętla, Wronowice, Bilsko  oraz Łososina 
Dolna.  

Budynek Wielofunkcyjny  

Tabaszowa - Witkówka Bilsko - Jodłowiec

Już od kilku lat trwają prace związa-
ne z budową budynku w którym znaj-
dą się między innymi GOK, biblioteka, 
przedszkole oraz straż pożarna. Budo-
wa możliwa jest między innymi dzięki 
pozyskanym środkom z  UE na kwotę 
3 mln zł. Mamy nadzieję, że uda się za-
kończyć prace w planowanym terminie 
jakim jest jesień 2014 roku. 

Obecnie obiekt jest w  stanie suro-
wym zamkniętym. Trwają prace wy-
kończeniowe wewnętrzne jak również 
rozpoczęto wykonanie elewacji.
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Sala gimnastyczna w Żbikowicach

Dzięki staraniom władz gminy udało 
się otrzymać z UE dofinansowanie w kwo-
cie 500 tys. zł na realizację zadania „Bu-
dowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej 
w miejscowości Żbikowice”. Gmina złoży-
ła także wniosek do Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki o  kolejne środki stanowiące 
1/3 kosztorysu. Z niecierpliwością czekamy na rozpatrzenie wniosku. 

Dotychczas opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie jesteśmy na etapie 
przygotowywania dokumentacji potrzebnej do przetargu na budowę obiektu, który w najbliższych dniach zostanie ogło-
szony.

Prace rozpoczną się w jesieni br.

Szkoła Podstawowa w Rąbkowej

Trwają prace związane z wykonaniem odwodnienia wewnętrzne-
go podpiwniczonej części budynku z zalaniem stropu na tej części. 
W  ubiegłym roku wykonano roboty ziemne, ławy fundamentowe 
oraz drenaż opaskowy wokół budynku.

 

Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowościach: 
Rąbkowa i  Witowice  Górne

Bezpieczeństwo to nie tylko dobra droga, ale także, dro-
ga dobrze oświetlona, dlatego przystępujemy do kolejnego 
etapu „oświetlenia” naszej gminy. Staraliśmy się o  środki 
i  otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę oświetlenia 
ulicznego w  Witowicach Górnych i  Rąbkowej na kwotę 
93 tys. zł. Obecnie trwają przygotowywania do ogłoszenia 
przetargu na wykonanie prac. Prace rozpoczną się w jesie-
ni br.

Tabaszowa – „radosny” plac zabaw

 Gmina Łososina Dolna  wykorzystuje na ten cel bli-
sko 100  tys. zł z czego 50% to dofinansowanie  otrzy-
mane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. 
Przyznana dotacja została przeznaczona na plac zabaw 
przy SP w Tabaszowej. Prace są praktycznie ukończone 
czekamy tylko na ukorzenienie trawy i dzieci będą mo-
gły śmiało korzystać z placu. 

Przypominamy, iż na terenie naszej gminy jest to już 
8 plac zabaw. Korzystać z nich można również w Tęgobo-
rzy, Łososinie Dolnej, Rojówce, Michalczowej, Żbikowi-
cach, Stańkowej i Witowicach Dolnych.  Wszystkie  place 
są wyposażone w bezpieczną, poliuretanową nawierzchnię 
wykonaną z  granulatu amortyzującego upadki, a  wszyst-
ko w  przyjaznych niebiesko-pomarańczowych barwach’ 
Zapraszamy do korzystania z placów zabaw, które zostały 
zbudowane dla wszystkich maluchów.
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Pozostałe inwestycje
Ogrodzenie LKS „Victoria” Witowice Dolne i LKS „Łosoś” Łososina Dolna

W ubiegłym roku została wykonana sztuczna nawierzchnia na w/w boiskach sportowych. W tym roku udało nam się 
wykonać ogrodzenia.

Należy podkreślić ogromny wkład pracy Działaczy LKS Victoria przy budowie, którym serdecznie dziękujemy.

Samochód Strażacki dla OSP Tęgoborze

Zakupiono - chociaż nie nowy, ale nowoczesny samochód stra-
żacki dla OSP Tęgoborze. Teraz strażacy szybciej dojadą na miejsce 
zdarzenia i nie przeszkodzi im nawet Just - czego nie można było 
powiedzieć o starym, wysłużonym samochodzie. 

LKS „Łosoś”LKS „Victoria”

Ogrodzenie SP Tęgoborze

Remontują - dróżki, drogi nam budują

Okres letni to najlepsza pora na prowadzenie prac remontowo-budowlanych. Dzięki 
dotacjom otrzymanym  z  funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych oraz FOGR kończone są prace kompleksowej przebudowy (poszerzenie, 
odwodnienie, umocnienie korytkami)  na  5 drogach: 
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•  Tęgoborze – Niżne – Małek        •  Świdnik – Koszary

•  Bilsko – Znamirowice          •  Tęgoborze – Pawłowski

•  Centrum Łososina Dolna wraz z parkingiem koło ośrodka zdrowia

Ponadto wykonano inne krótsze odcinki dróg:

•  Droga Wronowice do Szkarłata

•  Sfrezowanie i położenie nowej nawierzchni na moście w Bilsko koło Sieradzkiego i w Łososinie Dolnej koło Instytutu

Rozstrzygnięto przetarg na kolejne 2 drogi odbudowywane w ramach środków powodziowych tj.: 
•  Witowice Górne koło Smolińskiego 
•  Łęki koło Klimka do lasu. 
Potrzeby są jednak znacznie większe dlatego cały czas staramy się o pozyskanie nowych środków dzięki którym bę-

dziemy mogli poprawić stan kolejnych dróg. 
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Współfinansowanie drogi gminnej „Podchełmie” 
z  Chomranic (Gmina Chełmiec) do Zawadki (Gmina 
Łososina Dolna) 

Prace obejmowały udrożnienie rowów, poszerzenie 
traktu, położenie nowej nawierzchni, montaż lamp hybry-
dowych, odtworzenie oznakowania poziomego i  piono-
wego, montaż sprężystych barier ochronnych na najbar-
dziej niebezpiecznym 100-metrowym odcinku drogi, jak 
również wykonanie niezbędnych zjazdów i poboczy. Koszt 
wykonanych robót to ponad 750 tys. zł, z  czego 50 % to 
przyznane dofinansowanie, a  pozostała część pochodzi 
z  budżetów  samorządu Gminy Chełmiec oraz Łososiny 
Dolnej.

Nowe zasady - a stare śmieci
Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe 

zasady gospodarowania odpadami komunal-
nymi. 

W  dalszym ciągu obowiązuje zasada, że za 
śmieci płaci ten kto je wyprodukował. Uległa 
tylko zmianie forma zapłaty. Obecnie za śmieci 
płaci każdy mieszkaniec do budżetu gminy wg. 
ustalonej opłaty, która traktowana jest jak obo-
wiązkowy podatek.

Sposób odbioru odpadów oraz terminy nie 
uległy zmianie tzn. odpady gromadzone w wor-
kach odbierane są w każdy I i III czwartek mie-
siąca. Jedyna zmiana dotyczy miejscowości Ta-
baszowa i  Znamirowice w  których nie ma już 
w sezonie letnim kontenerów na odpady, gdyż 
zgodnie z ustawą na terenie gminy może być tylko jeden 
system odbioru odpadów. Dlatego też w  sezonie letnim 
tj. od 1 maja do 30 września każdego roku, w tych dwóch 
miejscowościach odbiór odpadów oprócz I i III czwartku 
odbywa się dodatkowo w każdy poniedziałek i piątek.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
naliczana jest na podstawie złożonej przez właścicieli nie-
ruchomości deklaracji, a  uzależniona jest od liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz od tego czy 
odpady będą segregowane czy też nie. W celu łatwiejszej 
weryfikacji segregacji odpadów każdemu gospodarstwu 
przypisano indywidualny kod kreskowy.

Przypominamy mieszkańcom, że I  opłata na no-
wych zasadach upływa 15 września , a II – 15 listopada. 
Po przekroczeniu terminu płatności zostaną naliczone 
odsetki. 

Należy podkreślić, że duża cześć mieszkańców dokona-
ła już opłat przy pobieraniu worków. 

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego zmieniono ustawę?
Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komu-

nalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się 
wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy miesz-
kańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem 
zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i od-
zysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejsze-
nie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je po-
nownie wykorzystywać.
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Jak prawidłowo segregować śmieci?

PlasTIk – WORek żóŁTy
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

– puste butelki po różnych napojach (np. tupu PET)
– puste butelki po kosmetykach i środkach czystości 

(np. po szamponach, płynach)
– plastikowe zakrętki
– czystą folię i torebki z tworzyw sztucznych
– plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra
– opakowania plastikowe po margarynach, kefirach, 

jogurtach, serkach, lodach

– produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, 
szczoteczki do zębów, strzykawki

– opakowań i butelek po olejach, smarach

Należy wrzucać Nie należy wrzucać
– gazety, czasopisma
– prospekty
– katalogi i ulotki
– książki i zeszyty
– torebki papierowe
– pudełka kartonowe-tekturę

– papieru połączonego z innym materiałem np. z folią
– opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, 

cementem
– pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych

Należy wrzucać Nie należy wrzucać
–  opakowania szklane bezbarwne i kolorowe bez na-

krętek np. butelki, słoiki
–  szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samocho-

dowych
–  ceramiki, fajansu, porcelany, zniczy
–  żarówek, świetlówek, termometrów
–  opakowań po lekach
–  kineskopów
–  kapsli, zatyczek, zakrętek

Należy wrzucać Nie należy wrzucać
–  puszki po konserwach
–  puszki po sokach, napojach
–  drobny złom żelazny
–  drobny złom metali kolorowych

–  puszek po smarach, pojemników po farbach i la-
kierach

–  sprzętu AGD

PaPIeR – WORek NIeBIeskI

sZkŁO – WORek ZIelONy

MeTal – WORek BIaŁy

ODPaDy ZMIesZaNe – WORek CZaRNy

szkło okienne można przywieźć na bazę GkZB

Pozostałe odpady nie będące opisanymi wyżej surow-
cami oraz odpadami zielonymi i niebezpiecznymi, w tym 
m.in.: odpady kuchenne (resztki jedzenia, ogryzki, obierki 
warzyw i owoców, skorupki jajek itp.), nie otwarte konser-
wy w puszkach, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe, papier 
zabrudzony i mokry, niewielkie elementy drewniane, pie-
luchy jednorazowe, zużyte artykuły higieny osobistej, pla-
stry, bandaże, fajans, porcelana, szkło żaroodporne i  po-
tłuczone naczynia, lustra, różnego rodzaju tkaniny, resztki 
mydła, kosmetyki typu tusz do rzęs, pomadka, fluid, pu-
der, długopis, ołówek, flamaster, wycieraczki, dywaniki ła-
zienkowe, płyty DVD itp.

Na oczyszczalnię ścieków w  Tęgoborzy oraz na bazę 
GKZB w  Łososinie Dolnej można bezpłatnie dostarczyć  
w sezonie letnim trawę, a w sezonie zimowym popiół.

segregacja to niższe opłaty i czyste środowisko 
naturalne

Co się stanie, jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie se-
gregował odpady, a ich nie segreguje?

Zostanie przeniesiony do grupy osób deklarujących, iż 
nie będą segregowali odpadów. Informacja o nierzetelnym 
segregowaniu będzie przekazywana przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady bezpośrednio do Urzędu Gminy.
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Co robić w  sytuacji, gdy została złożona deklaracja, 
a np. urodzi się dziecko lub umrze osoba zamieszkująca 
daną nieruchomość?

W przypadku zmiany danych będących podstawą usta-
lenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób 
zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć korektę złożonej deklaracji w  terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z  ustawą o  utrzymaniu porządku i  czystości 
w gminach opłaty mają pokryć wszystkie koszty funkcjo-
nowania systemu gospodarowania odpadami komunalny-
mi. Zaliczają się do nich koszty: odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i  unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych oraz obsługi administracyjnej systemu.

Czy mieszkańcy gminy otrzymają wezwania do zapłaty?
Nie. Opłatę uiszcza się bez wezwania na podstawie zło-

żonej deklaracji. 

Czy trzeba dokładnie myć selektywnie zbierane opa-
kowania i usuwać z nich etykiety?

Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne. Istot-
nym jest, aby opakowania były względnie czyste. Etykiet  
z opakowań nie trzeba usuwać.

Czy segregując odpady będę płacił mniej? 
Tak. Osoby segregujące odpady zapłacą o 100%  mniej 

od tych, którzy nie segregują.

Czy w przypadku, gdy nie oddaje się niektórych frak-
cji odpadów np. metalowych elementów wywożonych na 
złom można płacić niższą stawkę opłaty?

Zgodnie z nowym systemem stawka jest stała i uzależ-
niona tylko od ilości osób zamieszkujących daną nierucho-
mość. Na jej wysokość nie ma wpływu ilość i rodzaj odda-
wanych worków.

kto będzie wyposażał nieruchomość w worki na od-
pady, gdzie będzie można dostać worki i  czy będą one 
dostępne za darmo?

Worki są dostępne za darmo w  GKZB w  Łososinie 
Dolnej. 

Gdzie można uzyskać więcej informacji?
Więcej informacji można uzyskać w GKZB w Łososinie 

Dolnej pod numerem telefonu 18 444-80-41.

Nowy rok szkolny 2013/2014
Kończą się wakacje. Uczniowie i  na-

uczyciele myślą już o  nowym roku szkol-
nym 2013/2014.

Łącznie na terenie gminy w 9 szkołach 
podstawowych i  2 gimnazjach naukę roz-

pocznie 1620 uczniów w tym 5 i 6-latków będzie 260. 
Jest to prawdopodobnie ostatni rok szkolny, kiedy sami 

rodzice 6–latków decydują o rozpoczęciu nauki swoich po-
ciech w kl. I. Zgodnie z założeniami projektu ustawy „sześcio-
latkowej” od 1 września 2014 roku 6-latki urodzone w I pół-
roczu 2008 r. obowiązkowo będą rozpoczynać naukę w kl. I, 
natomiast dzieci urodzone w II półroczu 2008 r. będą mogły 
również uczęszczać jeśli taka będzie wola ich rodziców.

W  porównaniu z  poprzednim  rokiem szkolnym za-
uważyliśmy wzrost liczby uczniów w szkołach podstawo-
wych, natomiast spadek  liczby uczniów w gimnazjach:

2012/2013 2013/2014
5 i 6-latki 253 260
Szkoły podsta-
wowe

903 907

Gimnazja 476 453
Ogółem: 1632 1620

Drodzy Uczniowie! – Życzymy Wam, wytrwałości 
w  dążeniu do osiągania zamierzonych celów oraz pogłę-
biania swojej wiedzy. Pracujcie nad sobą i doskonalcie się, 
pamiętając, że „wiedzę możemy zdobywać od innych, ale 
mądrości musimy nauczyć się sami” (Adam Mickiewicz). 

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy! - Życzymy Wam, 
aby Wasze oddanie i  zaangażowanie przyniosło zadowo-
lenie i  uśmiech na twarzach wychowanków. Niech nowy 
rok szkolny będzie bogaty w sukcesy dydaktyczne i wycho-
wawcze. Pamiętajcie, że „umysł nie jest naczyniem, które 
należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić” (Plu-
tarch).



Sierpień 2013 Informator Gminy Łososina Dolna 9

Z  kRONIkI żaŁOBNeJ

„Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach naszych”  

V rocznica śmierci Ś.P. Gerarda Piwowara, syna tej „sercu najbliższej Ziemi”
29 września br. minie V rocznica śmierci Ś.P. Gerarda Piwowara, długoletniego Radnego 

Rady Gminy w Łososinie Dolnej (28lat), a jednocześnie długoletniego Sołtysa Witowic Dol-
nych (26 lat).

Całe swoje życie związał z rodzinną miejscowością, gdzie jako Radny i Sołtys działał na 
różnych płaszczyznach, troszcząc się między innymi o drogi, kładkę, szkołę, wybudowanie 
wodociągów.

Pan Gerard był człowiekiem skromnym, życzliwym i ujmującym. Potrafił jednoczyć ludzi 
i aktywizować ich do pracy na rzecz „Swojej” wsi. Zawodowo związany był z krakowskim 

„Mostostalem” gdzie sumiennie przepracował 35 lat.
W 2006 r. został laureatem powiatowego konkursu „Honorowy Sołtys roku 2006”.
Gerard Piwowar zmarł 29 września 2008 r. Pozostała po Nim żywa pamięć tych ludzi, którzy do dzisiaj wspo-

minają Go z duża dozą serdeczności i szacunku do których zalicza się (między innymi).

V rocznica śmierci Ś.P. Mieczysława kruczka sołtysa wsi Tęgoborze 
4 października minie  V  rocznica śmierci Ś.P. Mieczysława Kruczka, wieloletniego Sołtysa 

wsi Tęgoborze oraz gospodarza Domu Strażaka w Tęgoborzy. Nie były mu obojętne problemy 
wsi. Był człowiekiem bezkonfliktowym, dyspozycyjnym dla każdego. Pomimo choroby do koń-
ca był na „posterunku”.

II rocznica śmierci Ś.P. księdza Prałata Władysława Piątka
6 lipca minęła II rocznica śmierci Ś.P. Księdza Władysława Piątka. Pracę duszpasterską , jako 

Proboszcz w Parafii Łososina Dolna rozpoczął w 1979 roku. Człowiek z wielką charyzmą. Dzięki 
swojej operatywności i determinacji w działaniach zmienił wizerunek Parafii. Wielki Budowni-
czy - inicjator budowy nowego kościoła, plebani, kaplicy cmentarnej i innych obiektów parafial-
nych. Odnowiciel cmentarza parafialnego w Łososinie Dolnej. Autor wielu książek i publikacji 
o tematyce historyczno-religijnej. Kronikarz ziemi łososińskiej

II rocznica śmieci Ś.P. księdza kanonika stanisława augustyna 
26 stycznia minęła II rocznica śmierci Ś.P. Księdza Stanisława Augustyna, wieloletniego Proboszcza Parafii 

Żbikowice. Ponadto pełnił obowiązki dekanalnego duszpasterza trzeźwości w dekanacie Ujanowice. Wychowaw-
ca wielu pokoleń. Człowiek niezwykle skromny.

II rocznica śmierci Ś.P. kazimierza Ciaracha
14 października minie II rocznica śmierci Ś.P. Kazimierza Ciaracha długoletniego pracownika Gromadz-

kich Rad Narodowych, Wójta Gminy Łososina Dolna, Sekretarza Urzędu Gminy, człowieka niezwykle odda-
nego społeczeństwu lokalnemu. Serdeczny i skromny przyjaciel odznaczony za zasługi dla rozwoju Gminy 
Łososina Dolna. 

II rocznica śmierci Ś.P. Władysława Janusia
20 listopada minie II rocznica śmierci Ś.P. Władysława Janusia, wieloletniego kierownika Ośrodka Zdrowia 

w Łososinie Dolnej oraz Izby Porodowej. Posiadał życiową pasję pomagania innym. „Nasz doktor” – takim mia-
nem darzyli do jego pacjenci nie tylko z terenu Gminy Łososina Dolna ale i Gmin sąsiednich. Zawsze sumienny 
i pomocny. 

„PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI...”
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W lipcu br. Parafialno - Gminna Orkiestra Dęta z Łososiny Dol-
nej obchodziła Jubileusz  85  - lecia działalności. Uroczystości Jubile-
uszowe miały dwa kulminacyjne punkty, a mianowicie Msza Święta 
w Kościele Parafialnym, a tuż po niej Koncert Jubileuszowy w sali te-
atralnej pod kościołem. Parafialno – Gminna Orkiestra Dęta z Łoso-
siny Dolnej to 85 lat integracji międzypokoleniowej na rzecz rozwoju 
kultury poprzez wspólne muzykowanie, bogaty repertuar i aktywną, 
pełną zaangażowania działalność artystyczną. W jej skład wchodzi 
młodzież oraz osoby dorosłe. Obecnie skład tworzy 50 osób. Minio-
ne lata to wspaniała historia i zdecydowana poprawa jakości życia 
kulturalnego. Talent wykonawców, wysoki poziom artystyczny przy-
ciągają publiczność. Orkiestra godnie reprezentuje Gminę w naszym 
kraju jak i poza jego granicami.  Orkiestra dopracowała się bardzo 
atrakcyjnego i różnorodnego repertuaru – wykonuje utwory religij-
ne, patriotyczne jak i wiązanki utworów rozrywkowych. Nie sposób policzyć wykonanych koncertów uwieńczonych sukce-
sami i licznymi nagrodami. Jest naszą dumą i doskonałym promotorem Gminy Łososina Dolna.

Nasza poetka - Anna Kocoń
W czerwcu br. w szkole podstawowej w Wojakowej (Gmina Iwko-

wa) odbyła się ”BIESIADA LITERACKA”, czyli podsumowanie XV-te-
go, ogólnopolskiego konkursu poetyckiego im. Józefa Kosakowskiego.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 37 osób z różnych stron 
naszego kraju.

Wśród laureatów konkursu jest również poetka ziemi łososińskiej 
pani Anna Kocoń, która za całokształt swojej twórczości otrzymała 
„Nagrodę specjalną”.

Wszystkie wiersze Pani Ani mają charakterystyczną i melodyjną for-
mę, ukazują przywiązanie do regionalnej tradycji, widoczny jest również 
w nich emocjonalny stosunek do obrazów przyrody. Trudno nie zauwa-
żyć w  poezji laureatki moralizatorstwa i  refleksyjnego dowcipu. Prze-
piękny i jakże barwny opis domu rodzinnego utrwalony pod powiekami 
dziecka – pobudza do refleksji. 

85-lecie  Orkiestry Dętej z Łososiny Dolnej

Z ŻYCIA GMINY

Święto Kwitnących Sadów
Emocje opadły po XX „Święcie Kwitnących Sadów”. 

Gmina Łososina Dolna stanęła na wysokości zadania 
i  zorganizowała uroczystość  na miano Jubileuszu. Do-
bry program artystyczny, świetna pogoda i  wspaniali lu-
dzie - to wszystko wpłynęło na to, że festyn przyciągnął 
w  tym roku rekordową liczbę gości. Atrakcji było co nie 
miara począwszy od podniebnych akrobacji poprzez licz-
ne stoiska promocyjne,  wystawy twórców ludowych, de-
gustacje potraw do świetnych występów artystów. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Na scenie dało się słyszeć wie-
le gatunków muzycznych. O humor zadbał Kabaret RAK 
z legendarnym Bercikiem na czele. Organizatorzy zadba-
li też o  najmłodszych i  zaprosili teatr „PINOKIO”, który 
porwał najmłodszych w bajkowy świat.  Swoją obecnością 

zaszczycili nas goście z Słowacji, którzy wystąpili przed na-
szą publiką prezentując swój folklor. Mogliśmy podziwiać 
pokazy taneczne oraz sztuki walk. Uroczystość uświetnił 
Kamil Bednarek na którego występ przybyły tłumy fanów. 
Scena rozbłysła i  to nie dzięki oświetleniu scenicznemu, 
a pokazom sztucznych ogni, które były uwieńczeniem or-
ganizowanego Jubileuszu.

     Marzena Flak
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Kolejna edycja programu „już pływam”
Przez 11 tygodni 150 uczniów ze Szkół Podstawowych z Gminy Łososina 

Dolna, uczestniczyły w zajęciach nauki pływania zorganizowanych w ramach 
Programu „Już pływam”, realizowanego przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. Zajęcia odbywały się na krytej Pływalni w Nowym Sączu, 
Brzesku i Limanowej, na której zapewniona była fachowa obsługa instruktorska 
i ratownicza. Projekt, miał na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

    

W obecnym okresie daje się zauważyć duży postęp prac 
realizowanych przez ZGJR. Zostały zakończone roboty 
przy rekultywacji Jeziora Rożnowskiego w miejscowości 
Bartkowa (gmina Gródek n/D). Powstał kompleks rekre-
acyjny z plażą, portem jachtowym, ścieżką rowerową obej-
mujący ponad 3 ha terenów przeznaczonych dla wypo-
czywających turystów i wczasowiczów. Równolegle prace 
prowadzone są w miejscowości Wytrzyszczka na Jeziorze 
Czchowskim i  w  Tęgoborzy. W  tych dwóch miejscowo-
ściach prace mają zakończyć się w przyszłym roku i wtedy 
będziemy mogli w pełni korzystać z nowych przyjaznych 
terenów w sąsiedztwie zbiorników wodnych. W tym sezo-
nie w miejscowości Tęgoborze prace polegają na wydoby-
ciu namułu z dna zatoki i przepompowaniu go na kwatery, 

które w ten sposób zostaną podniesione do rzędnej powy-
żej maksymalnego poziomu piętrzenia wody w jeziorze. 

Nie sposób pominąć obchodzonego w tym roku jubile-
uszu 20-lecia istnienia ZGJR. Z tej okazji w sierpniu or-
ganizowana jest konferencji połączona z oficjalnym otwar-
ciem i  oddaniem do użytku zrekultywowanego terenu 
w miejscowości Bartkowa (gmina Gródek n/Dunajcem).

 Związek w  przeciągu tych lat realizował inwestycje 
z takich programów jak Kontrakt Wojewódzki, SAPARD, 
ZPORR czy MRPO. Efekty tych działań są dostrzegal-
ne przede wszystkim w  miejscowościach: Bartkowa Wy-
trzyszczka i Tęgoborze.

Przewodniczący Zarządu ZGJR
Stanisław Golonka

Działania ZGJR na terenie naszej Gminy

„...Płyną lata za latami i to nigdy się nie zmienia, pozostają tylko z nami tych minionych lat wspomnienia, czasem 
górne, czasem chmurne, lecz zawsze prawdziwe, zastukają w jednej chwili nieśmiałe i ciche  i potwierdzą mi że:

Płynął potok koło drogi, ścieżka wiodła w domu progi,
Były ule pod jaśminem, ściana domu spięta winem,
Lipa tuż obok stodoły – raj dla buszującej pszczoły.
Tu i ówdzie grusza stara – rozrośnięta co niemiara.
Zboże z ziemniakami społem rosły na równinie dołem.
W szopie stóg świeżego siana – wygodny latem do spania.
Skwerek lasu na granicy, wierny stróż swojej stanicy.
Na pastwisku śpiew, hałasy.
Oj były to piękne czasy!”.

Nasza laureatka otrzymała liczne gratulacje i kwiaty od swojej Rodziny, od Wójta Gminy Łososina Dolna - p. Stani-
sława Golonki, jak również od delegacji Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich z Łososiny Dolnej (do którego należy).

– „Jesteśmy z Ciebie Aniu, bardzo dumne i życzymy z całego serca  dalszej weny twórczej.”
Barbara Cetnarowska

Prezes Stowarzyszenia KGW w Łososinie Dolnej
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Zużyte baterie można wrzucać do specjalnie przygotowanych pojemników wystawionych 
w każdej szkole oraz w budynku Urzędu Gminy.

KOMUNIKATY
Zwrot akcyzy za olej napędowy  

Przypominamy, że od 1 do 31 sierpnia 2013r. przyjmowane są wnioski o zwrot akcyzy 
za olej napędowy. Zapraszamy zainteresowanych  wraz z fakturami VAT potwierdzający-
mi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 
2013 r. 

Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
Jedną z  form działalności Stowarzyszenia 

„Na Śliwkowym Szlaku” jest wdrażanie Lokal-
nej Strategii Rozwoju w ramach programu Le-
ader (PROW 2007-2013), z którego beneficjen-
ci Śliwkowego Szlaku mogą pozyskiwać dotacje 
na realizacje własnych projektów.W  związku 
z uzyskaniem przez Stowarzyszenie „Na Śliw-
kowym Szlaku” dodatkowych środków w  ra-
mach konkursu na „Wybór lokalnej grupy 
działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju 2013”, 
Stowarzyszenie zaplanowało na wrzesień 2013 roku prze-
prowadzenie tzw. naborów w  zakresie dodatkowych za-
dań w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 tematycznych dla działań „Odnowa i rozwój 

wsi”, „Małe projekty”, „Różnicowanie w  kie-
runku działalności nierolniczej” oraz „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Nabór 
wniosków w ramach w/w działań będzie ściśle 
powiązany z realizacją celu szczegółowego II, 
określonego w  Lokalnej Strategii Rozwoju: 
„Wspieranie mieszkańców oraz organizacji 
pozarządowych w komercjalizacji produktów 
lokalnych”, który zostanie osiągnięty poprzez  

zrealizowanie działań określonych przedsięwzięciem: 
„Produkty śliwkowego szlaku – wizytówką regionu”. Oso-
by zainteresowane składaniem wniosków zachęcamy do 
konsultacji swoich pomysłów w biurze Stowarzyszenia (tel. 
14 684 45 49, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl).


