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GMINA W  LICZBACH 
/stan na : 30.09.2014r./ 

10 735 Mieszkańców 
84 km2 Powierzchnia gminy 

19 Sołectw 
15 Radnych 

2 126 Zamieszkałych budynków 
119 Urodzeń 
46 Aktów małżeńskich 

3 601 Działkowiczów 
1 888 Gospodarstw rolnych 
501 Podmiotów gospodarczych 

6 
Chłodni z kontrolowaną 
atmosferą typu ULO 
(44 komory) 

33 Chłodnie owoców- tradycyjne 

3,15 ha Przeciętna wielkość 
gospodarstwa 

1612 Uczniów 
9 Szkół Podstawowych 
2 Gimnazja 
1 Przedszkole 
1 Punkt przedszkolny 
8 Placów zabaw 
2 Oczyszczalnie ścieków 

44 km Sieci kanalizacyjnej 
84 km Sieci wodociągowej 

921 m.n.p.m. Najwyższe wzniesienie 
– góra Jaworz 

21 Święto Kwitnących Sadów 
5 Parafii 
4 Kluby sportowe 
3 Ochotnicze Straże Pożarne 
3 Stowarzyszenia 
3 Szlaki turystyczne 
2 Gminy partnerskie 
2 Zespoły Folklorystyczne 
2 Orkiestry Dęte 
2 Boiska ze sztuczną nawierzchnią 
1 Kompleks sportowy „Orlik 2012” 
1 Lotnisko Aeroklubu  

10 439

10 539

10 644
10 699 10 735

2010 2011 2012 2013 2014
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Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,
Cztery lata za nami. Oddajemy w Państwa ręce następny 
egzemplarz Informatora Gminy Łososina Dolna, w któ-
rym przedstawiamy kolejne, zrealizowane w kadencji  
2010-2014 przedsięwzięcia. Okazane nam zaufanie to 
dla nas najwyższy zaszczyt, ale to także wielka  odpo-
wiedzialność za rozwój tej wyjątkowej Gminy, w której 
mamy szczęście żyć. Gmina przeżywa intensywny etap 
rozwoju i we wszystkich sferach funkcjonowania samo-
rządu odnotowujemy znaczącą poprawę. Razem sta-
raliśmy się stworzyć dobre warunki do zamieszkania, 
nauki, rozwoju i rekreacji.

Stanisław Golonka   
Wójt Gminy

Zdajemy sobie sprawę, jak wiele pozostało jeszcze do zrobienia, ale mamy również nadzieję, 
że to, co zostało już zrobione, przyczyniło się do wzrostu poziomu życia wielu z Państwa, 
a także przyniosło korzystne zmiany wizerunku Gminy. Kluczem sukcesu jest współpraca 
i realizacja dobra wspólnego, dlatego podsumowując mijającą kadencję, dziękujemy wszyst-

kim osobom i instytucjom, które pomogły przedstawio-
ne zadania zrealizować. Dziękujemy przede wszystkim 
Mieszkańcom za dotychczasową współpracę, życzli-
wość, wsparcie oraz wiele cennych uwag. Dziękujemy 
Radnym Rady Gminy, Radnemu Powiatu Nowosądeckie-
go, Sołtysom, Dyrektorom, Kierownikom, Pracownikom 
wszystkich jednostek organizacyjnych i wszystkim tym, 
którzy wspomagali nas w tym budowaniu lepszego jutra. 
Bez Państwa zaangażowania i codziennego trudu, wiele 
inwestycji i remontów nie zostałoby wykonanych, wielu 
finansowych środków zewnętrznych nie udałoby się po-
zyskać.

Bardzo wysoko cenimy zarówno rzeczowość, 
jak i efektywność kontaktów z Państwem, 
w których dobro mieszkańców i tworzenie 
wspólnej integracji Gminy jest zawsze warto-
ścią nadrzędną.  W codziennym życiu czyny się 
liczą, nie barwne słowa, spróbujmy zatem do-
konać podsumowania ostatniego czterolecia 
ze świadomością, że przedstawiony materiał 
nie odzwierciedli w pełni wszystkich podjętych 
działań.

Bolesław Oleksy
Przewodniczący Rady Gminy
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 16 listopada br. udadzą się Państwo do lokali wyborczych, aby ocenić dotychcza-
sowe dokonania kandydatów na Radnych i Wójta, ale i plany na przyszłość. Mamy na-
dzieję że będzie to ocena obiektywna. Staraliśmy się wypełniać potrzeby naszych miesz-
kańców, słuchać ich głosu jednocześnie przekładając na możliwości gminy zgłaszane 
sugestie, uwagi i pomysły. 
 Dążąc do zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju naszej małej Ojczyzny 
sumiennie i z pełną odpowiedzialnością realizowaliśmy swoje postulaty poprzez po-
dejmowane przez Radę Gminy uchwały.  Wiele zadań zostało zakończonych, kilka jest 
w trakcie realizacji, jednak duże oczekiwania społeczne, jak również ograniczone moż-
liwości finansowe samorządu spowodowały niedosyt w realizacji niektórych ważnych 
i potrzebnych inwestycji. Wielką nadzieją są dla nas aktywni mieszkańcy interesujący 
się rozwojem naszej małej ojczyzny. Chcielibyśmy dalej konstruktywnie współpracować 
z ludźmi o różnych poglądach, różnych doświadczeniach i umiejętnościach, dla dobra 
wszystkich mieszkańców gminy. 
 By kontynuować naszą pracę - Wspólnie dla NASZEJ GMINY wraz z większością 
członków Rady Gminy będziemy ubiegać się o kolejną kadencję. To współpraca przede 
wszystkim Samorządu z Mieszkańcami oraz różnymi podmiotami publicznymi, prywat-
nymi mająca na celu analizę i identyfikację lokalnych problemów, a następnie znalezie-
nie odpowiednich rozwiązań i wprowadzenie ich w życie wspólnymi siłami. 

Naszymi priorytetami są m.in.:

  remonty i modernizacje dróg;
  kontynuacja budowy sieci wodociągowej;
 	 rozbudowa sieci kanalizacyjnej;
  kontynuacja  budowy szkoły wraz z salą gimnastyczną w Rąbkowej;
  przygotowanie planów budowy nowej szkoły wraz z halą gimnastyczną    
  w Tęgoborzy;
  zabieganie o środki pozabudżetowe w tym środki unijne;

 Dzięki przemyślanym i zaplanowanym działaniom Gmina Łososina Dolna przez 
ostatnie 4 lata rozwinęła się zarówno w dziedzinie gospodarczej jak i społecznej. 
Czas na kolejne inwestycje, gdzie na pewno priorytetową kwestią będzie dalsza rozbu-
dowa wodociągów i kanalizacji. Drugi obszar, to oczywiście drogi – tu wciąż są duże po-
trzeby i mamy sporo do zrobienia. Zależy nam również na prawdziwym rozkwicie gmin-
nej edukacji. Należy tworzyć coraz lepsze warunki kształcenia i wychowania inwestując 
w przyszłość młodego pokolenia. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, opieka 
zdrowotna, kultura, kultura fizyczna i sport, bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożaro-
we – to obszary, które również będą przedmiotem naszych działań. Na pewno do tych 
wszystkich działań będą potrzebne nam środki zewnętrzne i tak jak do tej pory, będziemy 
się starali pozyskać ich jak najwięcej. 
 Reasumując, w gminie jak i w życiu – pracy nigdy nie zabraknie. Sporo już zrobili-
śmy, sporo jeszcze możemy zrobić, tak by poziom życia mieszkańców był coraz wyższy.
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                        1155  mmllnn    zz  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj 

                                                                            ii  1122  mmllnn  nnaa  ddrrooggii;;      
  
  

                                      
                                4466  mmllnn  nnaa  iinnwweessttyyccjjee;;      

                                                                

                        
3322  kkmm  ddrróógg  ==  1166  mmllnn  zzłł,,  

                                                                                zz  tteeggoo  1122  mmllnn  zz  zzeewwnnąąttrrzz;;          

  

  

  

                                                                                                        7700  kkmm  ssiieeccii  wwooddoocciiąąggoowweejj;;    

                                                                                4444  kkmm  ssiieeccii  kkaannaalliizzaaccyyjjnneejj;;  

  

AAkkttyywwnnyy  SSaammoorrzząądd  --  
                  IIII  mmiieejjssccee  

GGmmiinnyy  ŁŁoossoossiinnaa  DDoollnnaa 
           w rankingu 
„Oceny Aktywności Gmin 
Subregionu Sądeckiego 2013”. 
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WWyyddaattkkii bbuuddżżeettoowwee –– ooggóółłeemm ww mmllnn zzłł ww llaattaacchh 22001100 ––22001144

 
Wydatki inwestycyjne
w okresie 2010 - 2014 

wyniosły

46 mln zł, czyli średnio 

rocznie ponad 9 mln zł. 

Oznacza to bardzo wysoki 
udział inwestycji

w wydatkach ogółem. 
Wzrost budżetu                  

i wysoki udział wydatków inwestycyjnych był możliwy dzięki pozyskiwaniu zewnętrznych 
środków pomocowych ( środki unijne, Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski, 

Urząd Wojewódzki). 

 

                             
             

 
 

                                                                  DDRROOGGOOWWYY  BBOOOOMM  
 

  3322  kkmm  ddrróógg  ==  1166  mmllnn  zzłł                                                                      
                                  

            ww  ttyymm    1122  mmllnn  

ddoottaaccjjii  zz  zzeewwnnąąttrrzz  !!!!!!    
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Gmina od kilkunastu lat realizuje inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, 
mające bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców i perspektywy rozwoju gminy. 
Dobre jakościowo drogi i dostępność komunikacyjna nie pozostają bowiem bez wpływu 
na rozwój gospodarczy gminy. Lata 2011 - 2014 to lata bogate w inwestycje w zakresie 
infrastruktury drogowej. Systematycznie ubiegamy się o środki pozabudżetowe, dzięki 
którym możemy poprawić infrastrukturę techniczną gminy, w szczególności stan dróg. 
Łączna kwota wydatkowana na remonty, modernizację, bieżące utrzymanie dróg oraz 
stabilizację osuwisk wyniosła 1166  mmllnn zł, w tym 1122  mmllnn zł to środki pozyskane                      
z zewnątrz. Utwardzono łącznie 3322  kkmm dróg.  

WWyybbrraannee  iinnwweessttyyccjjee  ddrrooggoowwee  ww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  llaattaacchh::    

  

   
  
WWrroonnoowwiiccee-- GGrraanniiccaa -- SSttaańńkkoowwaa RRąąbbkkoowwaa -- ZZnnaammiirroowwiiccee -- GGrroocchhóówwkkii ŁŁoossoossiinnaa DDoollnnaa -- SSaaddoowwaa

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

TTęęggoobboorrzzee –– BBuurrnnaaggiieell WWiittoowwiiccee DDoollnnee -- PPaattyykk -- SSttaacchhoońń TTaabbaasszzoowwaa –– ZZaałłęężżee

TTaabbaasszzoowwaa -- ddoo CChheemmoobbuuddoowwyy ŚŚwwiiddnniikk –– WWaaśśkkoo WWiittoowwiiccee GGóórrnnee -- NNiieećć -- TTuucczznniioo

  

  

  

Gmina od kilkunastu lat realizuje inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, 
mające bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców i perspektywy rozwoju gminy. 
Dobre jakościowo drogi i dostępność komunikacyjna nie pozostają bowiem bez wpływu 
na rozwój gospodarczy gminy. Lata 2011 - 2014 to lata bogate w inwestycje w zakresie 
infrastruktury drogowej. Systematycznie ubiegamy się o środki pozabudżetowe, dzięki 
którym możemy poprawić infrastrukturę techniczną gminy, w szczególności stan dróg. 
Łączna kwota wydatkowana na remonty, modernizację, bieżące utrzymanie dróg oraz 
stabilizację osuwisk wyniosła 1166  mmllnn zł, w tym 1122  mmllnn zł to środki pozyskane                      
z zewnątrz. Utwardzono łącznie 3322  kkmm dróg.  

WWyybbrraannee  iinnwweessttyyccjjee  ddrrooggoowwee  ww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  llaattaacchh::    

  

   
  
WWrroonnoowwiiccee-- GGrraanniiccaa -- SSttaańńkkoowwaa RRąąbbkkoowwaa -- ZZnnaammiirroowwiiccee -- GGrroocchhóówwkkii ŁŁoossoossiinnaa DDoollnnaa -- SSaaddoowwaa

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

TTęęggoobboorrzzee –– BBuurrnnaaggiieell WWiittoowwiiccee DDoollnnee -- PPaattyykk -- SSttaacchhoońń TTaabbaasszzoowwaa –– ZZaałłęężżee

TTaabbaasszzoowwaa -- ddoo CChheemmoobbuuddoowwyy ŚŚwwiiddnniikk –– WWaaśśkkoo WWiittoowwiiccee GGóórrnnee -- NNiieećć -- TTuucczznniioo
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ŁŁoossoossiinnaa DDoollnnaa -- MMoosszzcczzyynnóówwkkaa WWiittoowwiiccee GGóórrnnee –– BBiillsskkoo BBiillsskkoo -- ddoo GGaannccaarrzzaa

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BBiillsskkoo –– RRooććmmiirroowwaa WWrroonnoowwiiccee -- UUbboocczz MMiicchhaallcczzoowwaa -- zzaa sszzkkoołłąą
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  

MMiicchhaallcczzoowwaa -- SSeecchhnnaa TTęęggoobboorrzzee –– CCeennttrruumm kk//OOśśrrooddkkaa ZZddrroowwiiaa ŚŚwwiiddnniikk -- ŚŚwwiiddeerr –– GGłłąąbb

  
  

  

  

  

  
  

            BBiillsskkoo  ––  ddoo  PPoocciieecchhyy                      SSkkrrzzęęttllaa  --  RRoojjóówwkkaa  kk//WWoollaakkóóww                          Stańkowa – Wymiarki 
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ŁŁoossoossiinnaa DDoollnnaa –– CCeennttrruumm TTęęggoobboorrzzee –– NNiiżżnnee –– MMaałłeekk-- ZZeelleekk RRąąbbkkoowwaa –– PPiieerrzzcchhaałłaa –– PPaassiiuutt
  

ŚŚwwiiddnniikk –– KKoosszzaarryy WWiittoowwiiccee DDoollnnee –– kkoołłoo SSmmoolliińńsskkiieeggoo ŁŁęękkii kk//KKlliimmkkaa

TTęęggoobboorrzzee –– PPaawwłłoowwsskkii WWrroonnoowwiiccee –– UUbboocczz SSttaańńkkoowwaa –– RRoossiieekk
  

  
  

W 2014 roku wykonane zostały remonty 6 dróg gminnych tj.:
 ŁŁoossoossiinnaa DDoollnnaa -- KKaammyykk kk//KKuuźźmmyy;;
 BBiillsskkoo -- SSaallaammoonn;;
 MMiicchhaallcczzoowwaa -- GGaarrgguullaa ppoodd llaass;;
 WWiittoowwiiccee DDoollnnee -- ŁŁaazzyy IIII;;
 ŁŁęękkii -- CCiissoowwiieecc;;
 WWrroonnoowwiiccee –– GGrróóddeekk;;

W październiku 2014r. rozpoczniemy zabezpieczenie filarów 3 mostów betonowych 
w ciągu dróg gminnych:  

 ŁŁoossoossiinnaa DDoollnnaa -- JJaarroossttoowwaa –– IInnssttyyttuutt;;
 WWiittoowwiiccee GGóórrnnee;;
 BBiillsskkoo-- BBiiaałłaa-- SSiieerraaddzzkkii..
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SSttaabbiilliizzaaccjjaa oossuuwwiisskkaa ŁŁoossoossiinnaa DDoollnnaa SSttaabbiilliizzaaccjjaa oossuuwwiisskkaa TTaabbaasszzoowwaa
–– JJaarroossttoowwaa;; –– WWiittkkóówwkkaa;;

PPrrzzeeppuussttyy rraammoowwee:: SSttaaddiioonn VViiccttoorriiii,, WWyymmaalloowwaannoo kkłłaaddkkęę ppiieesszząą
WWiittoowwiiccee DDoollnnee -- PPaattyykk -- SSttaacchhoońń,, ii bbaarriieerryy nnaa 55 mmoossttaacchh ggmmiinnnnyycchh;;
WWiittoowwiiccee DDoollnnee –– BBrryynniiaakk;;

 Budowa wodociągów wraz ze stacjami uzdatniania wody; 
  

SSttaaccjjaa UUzzddaattnniiaanniiaa wwooddyy RRuurroocciiąągg ttrraannzzyyttoowwyy ZZbbiioorrnniikk wwyyrróówwnnaawwcczzyy
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Zainwestowaliśmy już 15 mln zł w podstawową infrastrukturę, czyli ujęcia wody 

stacje uzdatniania, część głównej magistrali i zbiorniki wyrównawcze. Do tej pory gmina 
wybudowała wodociąg dla miejscowości Łęki, Michalczowa, Witowice Dolne, Witowice 
Górne. Łącznie powstało 14 km rurociągów. W 2014r. rozbudowana została m.in.: sieć 
wodociągowa na osiedlu Okręg w Tęgoborzy, powstały dwa zbiorniki wyrównawcze                
w Tabaszowej i na Jodłowcu, a wszystko z wykorzystaniem unijnej promesy na kwotę             
3 mln 500 tys. zł Do końca maja 2015r. powstaną magistrale doprowadzające wodę 
do Świdnika, Tęgoborzy i Łososiny-Sadowej.  

  
 Budowa budynku wielofunkcyjnego; 

 

 

W budynku tym planuje się: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 
bibliotekę z czytelnią, przedszkole, straż pożarną, pomieszczenia dla filii Sądeckiego 
Pogotowia Ratunkowego. Wystarczy też miejsca dla zespołów artystycznych, orkiestr 
dętych, Kół Gospodyń Wiejskich i wszelkich gminnych instytucji i stowarzyszeń. 

W 2014r.kontynuowane były prace wykończeniowe, instalacyjne a także roboty 
drogowe (parkingi, chodniki, drogi dojazdowe). Oddanie do użytku planowane jest na 
listopad 2014r.  Wartość robót: 8 mln 13 tyś zł.

W trakcie realizacji są zadania: 
 BBuuddoowwaa  ppllaaccuu  wwiieellooffuunnkkccyyjjnneeggoo  nnaa  lloottnniisskkuu  ww  ŁŁoossoossiinniiee  DDoollnneejj..  
Budowa będzie obejmowała m.in.: budowę altany, parkingu, obiektów małej architektury 
oraz remont sceny.  
 RReemmoonntt  ppłłaasszzcczzyyzznn  ppoossttoojjoowwyycchh  ddllaa  ssaammoolloottóóww  pprrzzeedd  hhaannggaarraammii.. 
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 Rozbudowano kanalizację sanitarną w Łososinie Dolnej /Nowiny/ ,                   

a w  ramach zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
na terenie Gminy Łososina Dolna” rozbudowano kanalizację w Tęgoborzy 
/Osiedle - Stara Wieś, Osiedle - Okręg/ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

WWyykkoonnaannoo rreemmoonntt
kkwwaatteerryy wwoojjeennnneejj
ww TTęęggoobboorrzzyy;;

 WWyykkoonnaannoo
rreemmoonntt ooggrrooddzzeenniiaa ccmmeennttaarrzzaa kkoommuunnaallnneeggoo
ww ŻŻbbiikkoowwiiccaacchh;;

 ZZaakkuuppiioonnoo ddllaa GGKKZZBB cciiąąggnniikk,, wwóózz aasseenniizzaaccyyjjnnyy oorraazz wwaaggęę eelleekkttrroonniicczznnąą;;

OOŚŚWWIIEETTLLEENNIIEE  UULLIICCZZNNEE::
wwyykkoonnaannoo bbąąddźź rroozzbbuuddoowwaannoo ww mmiieejjssccoowwoośścciiaacchh:: BBiillsskkoo,, ŁŁęękkii,,
ŁŁoossoossiinnaa DDoollnnaa,, ŻŻbbiikkoowwiiccee,, RRąąbbkkoowwaa,, WWiittoowwiiccee GGóórrnnee..  
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Zrealizowano unijny projekt w ramach POKL 
pn.: „„DDzziieeccii pprrzzyysszzłłoośśccii”” - wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic                
w jakości usług edukacyjnych.  

Przyznana kwota pomocy: 1 mln 567 tys. zł.
 

 

 

 

 NNoowwoocczzeessnnee PPllaaccee zzaabbaaww przy 8 Szkołach 

Podstawowych w Tęgoborzy, Michalczowej, 
Stańkowej, Łososinie Dolnej, Witowicach 
Dolnych, Rojówce, Żbikowicach, Tabaszowej;

BBuuddoowwaa ssaallii ggiimmnnaassttyycczznneejj ww ŻŻbbiikkoowwiiccaacchh;; BBuuddoowwaa SSPP ww RRąąbbkkoowweejj;;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  WWyymmiieenniioonnoo wwsszzyyssttkkiiee rryynnnnyy ii rruurryy ssppuussttoowwee PPoommaalloowwaannoo ddaacchh SSPP
ww SSPP ww ŻŻbbiikkoowwiiccaacchh;; ww WWiittoowwiiccaacchh DDoollnnyycchh
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RReemmoonntt rreemmiizzyy OOSSPP RReemmoonntt ddaacchhuu DDoommuu SSttrraażżaakkaa SSaammoocchhóódd ppoożżaarrnniicczzyy  
ww TTaabbaasszzoowweejj;; TTęęggoobboorrzzyy;;                                                                ddllaa OOSSPP ww TTęęggoobboorrzzyy;;  

  

CChhooddnniikk pprrzzyy ddrrooddzzee RReemmoonntt pprrzzyyssttaannkkóóww RReemmoonntt bbuuddyynnkkuu oorraazz
TTęęggoobboorrzzee ––BBiiaałłaawwooddaa;; ggmmiinnnnyycchh;; wwyykkoonnaanniiee ppaarrkkiinngguu pprrzzyy

SSPPZZOOZZ ww ŁŁoossoossiinniiee DDoollnneejj;;
    //MMaalloowwaanniiee ddaacchhuu SSPPZZOOZZ

IINNNNEE  WWAAŻŻNNEE::                                      ww TTęęggoobboorrzzyy;;

 Zainstalowano monitoring powodziowy na moście we Wronowicach;
 Wykonano remont ławek i stołów turystycznych;
 Wykonano tablice ogłoszeniowe. 

 
 

                          
 

SScceennaa wwiiddoowwiisskkoowwaa TTrryybbuunnyy ssttaaddiioonnuu ssppoorrttoowweeggoo SScceennaa wwiiddoowwiisskkoowwaa
ww MMiicchhaallcczzoowweejj;; LLKKSS „„VViiccttoorriiaa”” ww WWiittoowwiiccaacchh DDoollnnyycchh;; ww TTęęggoobboorrzzyy;;
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KKoommpplleekkss ssppoorrttoowwoo -- rreekkrreeaaccyyjjnnyy pprrzzyy KKSS „„HHaarrtt”” TTęęggoobboorrzzee ww rraammaacchh pprrooggrraammuu
„„MMoojjee BBooiisskkoo –– OORRLLIIKK 22001122””;;

  
 

WWyybbuuddoowwaannoo bbooiisskkaa ssppoorrttoowwee zz ttrraawwąą
ssyynntteettyycczznnąą oorraazz ooggrrooddzzeenniieemm pprrzzyy LLKKSS

„„VViiccttoorriiaa”” ww WWiittoowwiiccaacchh DDoollnnyycchh oorraazz pprrzzyy LLKKSS
„„ŁŁoossoośś”” ŁŁoossoossiinnaa DDoollnnaa;;

  
 

 
 
 

ZZaammoonnttoowwaannoo ssiiłłoowwnniiee tteerreennoowwee
ww ŁŁoossoossiinniiee DDoollnneejj pprrzzyy LLKKSS „„ŁŁoossoośś””

ii ww TTęęggoobboorrzzyy pprrzzyy GGiimmnnaazzjjuumm;; 
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PPPRRRZZZEEEDDDSSSIIIĘĘĘBBBIIIOOORRRCCCZZZOOOŚŚŚĆĆĆ   

W Gminie Łososina Dolna sukcesywnie
przybywa przedsiębiorców inwestujących                                  
i decydujących się ulokować swoją np.: 
działalność gospodarczą właśnie na tym
terenie. Tereny inwestycyjne znajdują się 
przy głównych węzłach komunikacyjnych. 
W znakomitej większości mają 
zapewniony dostęp do infrastruktury 
technicznej. Inwestowaniu w gminie 
sprzyja także przyjazna polityka 
samorządu, społeczna akceptacja                      
i zindywidualizowane podejście do 
potrzeb inwestora.

Podmioty i najpopularniejsze branże 
gospodarcze:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nasza gmina na dobre związana jest                             
z rolnictwem, sadownictwem i turystyką. Uprawy 
sadownicze stanowią 15 % użytków rolnych. 
W większości są to nowoczesne sady jabłoniowe 
dostosowane do standardów europejskich,
rodzące najwyższej jakości owoce. 
 

 



18 Informator Gminy Łososina Dolna Październik 2014

                                          „Nie sztuką jest pokochać.  
                                                                     Sztuką jest wytrwać.”  
                 

W  latach 2011 - 2014 - 73 pary małżeńskie   
obchodziły ZZłłoottee  ii  DDiiaammeennttoowwee  GGooddyy.. 

                                                                                                        

                 2011       2012          

  2013                                             2014 

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych ciepłych, pogodnych dni w zdrowiu i harmonii oraz radości, gdyż 

„prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy… im więcej dajemy, tym więcej 
nam jej zostaje”, a właśnie tę „prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, 

lecz po czasie jej trwania”...
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PPooddcczzaass ŚŚwwiięęttaa KKwwiittnnąąccyycchh SSaaddóóww 22001133
uurroocczzyyssttyy ttyyttuułł

HHoonnoorroowweeggoo  OObbyywwaatteellaa  GGmmiinnyy
oottrrzzyymmaałł

KKss..  PPrraałłaatt  MMaarriiaann  SSttęęppiieeńń..    
PPrroobboosszzcczz ii bbuuddoowwnniicczzyy ppaarraaffiiii

ww MMiicchhaallcczzoowweejj..

WYRÓŻNIENI ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU  
GMINY ŁOSOSINA DOLNA W LATACH 2011-2014

 
                                     2011      2012 
  
 

                                                                             
                                2013                                               2014
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16 listopada odbędą się  wybory samorządowe
w których wybierać będziemy Wójta Gminy, 
              Radnych do Rady Gminy jak również 
Radnych Powiatu i Sejmiku Województwa.

Każdy mieszkaniec otrzyma 4 karty do głosowania. 

W naszej gminie będziemy wybierać 
15 Radnych:

SSOOŁŁEECCTTWWOO NNuummeerr ookkrręęgguu wwyybboorrcczzeeggoo MMIIEEJJSSCCEE GGŁŁOOSSOOWWAANNIIAA

BBIILLSSKKOO

11  
LLeewwaa ssttrroonnaa ddrrooggii zz ŁŁoossoossiinnyy
ddoo RRąąbbkkoowweejj

ZZeessppóółł SSzzkkóółł
PPooddssttaawwoowwoo--
GGiimmnnaazzjjaannyycchh

ww ŁŁoossoossiinniiee DDoollnneejj

22  
PPrraawwaa ssttrroonnaa ddrrooggii zz ŁŁoossoossiinnyy
ddoo RRąąbbkkoowweejj

ŁŁOOSSOOSSIINNAA
DDOOLLNNAA

33  
OOssiieeddllee ii lleewwaa ssttrroonnaa ddrrooggii
ŁŁoossoossiinnaa -- SSaaddoowwaa

44  
PPrraawwaa ssttrroonnaa ddrrooggii ŁŁoossoossiinnaa -- SSaaddoowwaa

TTAABBAASSZZOOWWAA
ZZNNAAMMIIRROOWWIICCEE 55  

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa
ww TTaabbaasszzoowweejj

RRĄĄBBKKOOWWAA 66  

BBIIAAŁŁAAWWOODDAA
ZZAAWWAADDKKAA 77  

GGiimmnnaazzjjuumm ww TTęęggoobboorrzzyy

ŚŚWWIIDDNNIIKK 88  

ŁŁYYCCZZAANNKKAA
SSKKRRZZĘĘTTLLAA
RROOJJÓÓWWKKAA

99  

TTĘĘGGOOBBOORRZZEE

1100    
PPrraawwaa ssttrroonnaa ddrr nnaa ZZaawwaaddkkęę

1111  
LLeewwaa ssttrroonnaa ddrr nnaa ZZaawwaaddkkęę

SSTTAAŃŃKKOOWWAA
WWRROONNOOWWIICCEE
ŻŻBBIIKKOOWWIICCEE

1122  SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa
ww ŻŻbbiikkoowwiiccaacchh

ŁŁĘĘKKII
MMIICCHHAALLCCZZOOWWAA 1133  SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa

ww MMiicchhaallcczzoowweejj
WWIITTOOWWIICCEE

GGÓÓRRNNEE 1144  SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa
WWIITTOOWWIICCEE

DDOOLLNNEE
1155  ww WWiittoowwiiccaacchh DDoollnnyycchh

Drogi wyborco, to Ty zdecydujesz o rozwoju naszego regionu. 
Lokale wyborcze otwarte będą w godz. 700 –  2100 


