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Naszej małej Ojczyźnie życzymy,
by pomyślnie rozwijała się, pokonu-
jąc z sukcesem wszelkie trudności. 

By niezmiennie cieszyła się 
szacunkiem i uznaniem społeczności. 

Chcielibyśmy, aby Nasza Gmina  
stała się wzorem dobrze 
rozwijającego się miejsca, 
pełnego ciekawych atrakcji 

i wydarzeń, aby umacniało się 
przekonanie, że... tu warto żyć!

Niech to będzie dobry Nowy Rok.

Wójt Gminy
Stanisław Golonka

Przewodniczący RG
Bolesław Oleksy
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CZAS PODSUMOWAŃ…
Minął kolejny rok, trudny i ważny dla naszej spo-

łeczności lokalnej. Rok zapisany wysiłkiem i nadzieją. 
Spróbujmy oderwać się od codziennego zgiełku, spoj-
rzeć na mijające 12 miesięcy z dystansu, aby móc ze-
brać myśli i siły na Nowy Rok! 

Bez wątpienia możemy powiedzieć, że ten rok był 
dla nas rokiem udanym - obfitował przede wszystkim 
w szereg wydarzeń mających na celu nie tylko rozwój 
Naszej Gminy pod względem gospodarczym, ale rów-
nież kulturalnym.

Każde zadanie, każda inwestycja rodzi potrzebę 
wygospodarowania środków pieniężnych, dlatego ko-
rzystaliśmy ze wszystkich możliwych sposobów dofi-
nansowania, zarówno z Unii Europejskiej, Urzędu Mar-
szałkowskiego jak i z Urzędu Wojewódzkiego. Jednak 
potrzeby przewyższają możliwości, dlatego jest pewien 

Dotychczas poniesione nakłady na realizację  wodociągi wyniosły 18 mln 513 tys. zł. w tym w 2015 roku 
3 mln 360 tys. zł.

W ramach inwestycji wodociągowej w bieżącym roku:
•	 wykonano	blisko	20	km	sieci	oraz	2	przepompownie	w Bilsku	i Rąbkowej
•	 wykonano	335	przyłączy	o długości	5,4	km
•	 uruchomiono	tranzyt	wody	między	zbiornikami	na	rejon	Świdnika	i Tęgoborze

Wodociąg liczy 100 km.

zakres zadań, których realizacja w indywidualnych 
przypadkach nie spełniła oczekiwań. Na to wpływ mia-
ło wiele czynników - skomplikowane procedury, brak 
możliwości technicznych, brak środków finansowych 
czy również brak dobrej woli osób zainteresowanych.

Wiemy, że chcąc się rozwijać musimy inwestować, 
dlatego w nadchodzącym Nowym Roku planujemy 
dalsze działania mające na celu poprawę, infrastruk-
tury wodociągowej, drogowej i stanu naszego środowi-
ska. Jednak powodzenie tych wszystkich przedsięwzięć 
możliwe będzie tylko dzięki zaangażowaniu i pracy 
szeregu osób. Dlatego też w miesiącu styczniu i lutym 
organizujemy spotkania we wszystkich sołectwach, na 
których przedstawiamy mieszkańcom dokładne spra-
wozdania z wykonanych dotychczas prac, jak również 
plany działań na rok 2016.

 Kwota Zwiększenie w ciągu roku Kwota

Dochody 32 mln 994 tys. zł 9,3 % 36 mln 078 tys. zł
Wydatki 30 mln 506 tys. zł 11,8 % 34 mln 105 tys. zł

Przyjęty budżet na 2016 r.

W wyniku działań w 2015 roku zrealizowano m.in.:

WODOCIĄGI
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Gmina	od	kilkunastu	lat	realizuje	inwestycje	z za-
kresu infrastruktury drogowej, mające bezpośredni 
wpływ	na	poprawę	 jakości	 życia	mieszkańców	 i per-
spektywy rozwoju gminy. Dobre jakościowo drogi, 
dostępność	 komunikacyjna,	 a  także	 bardzo	 niskie	

ZADANIA Z ZAKRESU REMONTÓW DRÓG

podatki nie pozostają bowiem bez wpływu na roz-
wój gospodarczy Gminy. Systematycznie ubiegamy 
się	 o  środki	 pozabudżetowe,	 dzięki	 którym	możemy	
poprawić	 infrastrukturę	 techniczną	Gminy,	w  szcze-
gólności stan dróg.
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Łączna kwota wydatkowana na remonty, modernizację dróg,  odśnieżanie,  oznakowanie  i inne prace wyniosła 
w 2015 r. –  2  mln 50  tys. zł, z tego -  805 tys. zł  środki uzyskane z zewnątrz !!!

Utwardzono 18 dróg gminnych o łącznej długości 4,5 km:
•	 2,3		km	masą	asfaltową	-	7	dróg;
•	 2,2	km	betonem	-	11	dróg.

Drogi wykonane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,  
budżetu gminy, środków sołeckich oraz wpłat mieszkańców

Beton: 
•	 Modernizacja	drogi	do	pól		Witowice	Dolne	/FOGR/
•	 Tabaszowa	-	Witkówka	(	Policht)
•	 Tęgoborze	-	Krawczyk	-	Bocheński		
•	 Łyczanka	-	do	lasu			
•	 Witowice	Górne	-	Katra
•	 Witowice	Górne	-	Kantek		
•	 Białawoda	-	Kokoce
•	 Łęki	-	do	lasu
•	 Łęki	-	koło	Cięciwy
•	 Świdnik	-	Jodłowiec
•	 Michalczowa	-	k/Mrozowskiego

Asfalt:
•	 Tęgoborze	-	Jungiewicz
•	 Łososina	Dolna	-	Jarostowa	Instytut
•	 Łososina	Dolna	-	Centrum	-	Urząd	Gminy
•	 Bilsko	-	Szewczyk	-	Kulig
•	 Łososina	Dolna	-	Lotnisko		
•	 Łososina	Dolna	-	Sadowa	-	Łączne
•	 Łososina	Dolna	-	Biała	-	Kumor

Łososina Dolna – Sadowa – Łączne

Łososina Dolna – Centrum – Urząd Gminy

Tęgoborze – Jungiewicz
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Witowice Dolne /FOGR/

Łososina Dolna – Jarostowa Instytut

Bilsko – Szewczyk – Kulig

Tabaszowa – Witkówka

Łososina Dolna – Lotnisko
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Ponadto wykonano:

•	 Przepust	ramowy	-	droga	Świdnik	-	Zwoliński
•	 Remont	przystanków	w Bilsku	(Roćmirowa)	i Łoso-

sinie	Dolnej	(Instytut)
•	 Nową	wiatę	przystankową	w Rąbkowej	(Czubica)
•	 Remont	2	przystanków	w Witowicach	Dolnych
•	 Malowanie	barierek	na	moście	w Bilsku	(k/Sieradz-

kiego)

Zimowe utrzymanie  
dróg gminnych (odśnieżanie)

W 2015	r.	dofinansowanie	mieszkańców	do	remontów	dróg	wyniosło	114  tys. zł.

W 2015	 r.	 odśnieżano	 80	 km	 dróg	 gmin-
nych – koszt 137 tys. zł.

W 2016	r.	odśnieżaniem	objęte	będzie	102	
km dróg gminnych.

1 doba zimowego utrzymania 
dróg gminnych obecnie wynosi: 

•	 10.082	zł	(100%)
•	 3.025	zł	(30%)
•	 303	zł	(5%);
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ZADANIA OŚWIATOWE

•  Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Rąbkowej

•  Wymiana stolarki okiennej w SP w Michalczowej

•  Wykonanie  nawierzchni  polipro-
pylenowej  na  boisku  sportowym 
w SP w Witowicach Dolnych

Łączne dotychczasowe nakłady na realizację inwestycji wynoszą 1 mln 528 tys. zł. Dwukondygnacyjny budynek no-
wej	 szkoły	będzie	posiadał:	6	 sal	 lekcyjnych,	3	pracownie	 tj.:	 komputerową,	 językową	 i  zajęć	 technicznych,	bibliotekę	
z czytelnią,	świetlicę,	jadalnię,	pomieszczenia	administracyjne	i techniczne	a przede	wszystkim	salę	gimnastyczną	wraz	
z zapleczem.

Realizowano szereg projektów, finansowanych 
bądź współfinansowanych z  funduszy zewnętrz-
nych, m.in.:
1.		 „Pozwól	oddychać	światu	czystym	powietrzem,	poda-

ruj istnieniu przyszłość” realizowany przez Gimnazjum 
w Tęgoborzy.

2.  „Książki Naszych Marzeń”.
3.		Darmowe	podręczniki.
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ZADANIA KOMUNALNE

GMINNY KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Remont budynku  Urzędu Gminy  Łososina Dolna 
•	 wymiana	stolarki	okiennej	
•	 malowanie,	wymiana	wykładzin	podłogowych,	wymiana	płytek	posadzkowych	i	schodów

Rozbiórka budynku starego Urzędu 
Gminy wraz z uzupełnieniem 
nawierzchni kostką oraz ułożenie 
obrzeży chodnikowych

Remont dachu na budynku w Tęgoborze 
w którym mieści się Przedszkole

•	 GKZB	obsługuje	2 oczyszczalnie ścieków: 
–	 Tęgoborze	 –	 podłączonych	 jest	 314	 gospodarstw,	

które	zrzuciły	63	591	m3	ścieków;
– Łososina Dolna – podłączonych jest 177 gospo-

darstw, które zrzuciły 29 511 m3 ścieków.

•	 Z	23		gospodarstw	odebrano	62	t	eternitu:	
Koszt odbioru: 19 629 zł:
–	 9	816		zł	-	Starostwo	Powiatowe;
–	 9	813	zł	–	Gmina.
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ZADANIA ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY PRZEZ INNE INSTYTUCJE  
PRZY WSPÓŁPRACY I WSPÓŁFINANSOWANIU GMINY

ODPADY KOMUNALNE ILOŚĆ TON

Zmieszane 594

Szkło 140

Plastik 92

Papier 16

Biodegradowalne 15

Elektronika 3

Złom 1

Popiół 18

Baterie 0,2

Łącznie 879,2

Ściągalność	opłat	za	odbiór	śmieci	w	2015	roku	wyniosła	98%.		Procent	ten	jest	wysoki	i	świadczy	to	o	zdyscyplinowa-
niu mieszkańców. Wydatki poniesione na ten cel to kwota 432 tys. zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowy rok  
zostały utrzymane na poziomie z 2015 r. i dla przypomnienia wynoszą:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi / miesięcznie brutto/

Gospodarstwo domowe SEGREGACJA Brak segregacji

do 2 osób 10 zł 20 zł

od	3-5	osób 15 zł 30	zł

powyżej 5 osób 20 zł 40 zł

osoby pow.75 r. życia samotnie zamieszkałe 1zł 2zł

Opłata	za	sezon:	od	1	maja	do	30	września

właściciele domków letniskowych 60 zł 120zł

•  Powiatowy Zarząd Dróg:
– remont drogi powiatowej: Żbikowice - Stańkowa na 

długości 2,7 km - współfinansowane przez Gminę Ło-
sosina Dolna

Całkowity koszt – 667 tys. zł. w tym:
•	 Starostwo	–	467	tys.	zł.
•	 Gmina	Łososina	Dolna	–	200	tys.	zł.
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•  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad:

–	 remont	drogi	na	odcinku	300	mb	w miejscowości	Tęgo-
borze Just,

–	 remont	dwóch	zatok	autobusowych	w miejscowości	Tę-
goborze	Just	wraz	z wymianą	chodników	z płyt	chodni-
kowych na kostkę.

ZADANIA ADMINISTRACYJNE

•	 Złożono	550	wniosków	o zwrot	podatku	akcyzowego		za	paliwo.										
Kwotę 142 tys. zł wypłacono rolnikom.

•	 Realizacja		podatków:	
•					98	%	-	gospodarstwa	rolne,
•					92	%	-	właściciele	nieruchomości,
•					96	%	-	podatek	od	środków		transportowych.

•	 Gmina nabyła 2,86 ha gruntów głównie na poszerze-
nie dróg gminnych.

•	 Wydano 211 wypisów i wyrysów z MPZP oraz 3 de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia.

•	 Wydano 81 decyzji zatwierdzających podział nieru-
chomości.

•	 Nadano 65 nowych numerów domów.

•	 Ilość wniosków złożonych w sprawie zmiany MPZP - 35.

•	 Stypendia	szkolne		-	otrzymało	476	uczniów,	na	łączną	kwotę	92	tys.	zł
•	 Stypendia	z Fundacji	Sądeckiej		-	otrzymało	7	osób	,	na	łączną	kwotę	7	tys.	zł
•	 Wyprawki	szkolne	otrzymało	59	uczniów	klas,	na	łączną	kwotę	14	tys.	zł	

 
•	 Wydano	1	200	nowych	dowodów	osobistych.
•	 Zarejestrowano	53	ślubów	konkordatowych	i 3	śluby	cywilne
•	 Sporządzono	32	akty	zgonu;

•	 Zasiłki		z OPS	otrzymało:	
–	 celowe	/c.	spec.	stałe,	okresowe/		 –	237		rodzin	rocznie;	
–	 rodzinne	/śr.	mies./		 	 –	642	rodziny;	
– pielęgnacyjne /śr. mies./    – 170 rodzin.

•	 Dożywianiem objętych było
	 średnio	400	uczniów,	w tym	276	dofinansowano	z OPS
•	 Pierwszy	dzwonek	-	513	uczniów
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DANE STATYSTYCZNE GMINY

Miejscowość Liczba ludności Liczba budynków 
mieszkalnych

Białawoda 352 75
Bilsko 1	304 257
Łęki 408 88
Łososina Dolna 1	563 310
Łyczanka 171 35
Michalczowa 496 99
Rąbkowa 595 107
Rojówka 145 29
Stańkowa 384 78
Skrzętla 140 28
Świdnik 971 182
Tabaszowa 278 56
Tęgoborze 1619 345
Witowice Dolne 608 112
Witowice Górne 471 84
Wronowice 277 48
Zawadka 380 79
Znamirowice 324 72
Żbikowice 314 69
Razem 10 800 2 152

•	 1	591	uczniów	uczy	się	w 9	SP	oraz	w 2	Gim-
nazjach  tj.:
– 173	uczniów	kl.	,,O”,	
– 968	uczniów	kl.	I -	VI,	
– 450 uczniów Gimnazjum,
– 165 etatów nauczycieli,
– 36	 etatów	 pracowników	 administracji	

i obsługi.

•	 515 podmiotów gospodarczych prowadziło 
działalność gospodarczą w tym:
– 180 podmioty zajmujące się usługami bu-

dowlanymi,
– 118 podmioty zajmujące się handlem,   
– 57 podmioty zajmujące się usługami trans-

portowymi.

•	 Wykreślono w ciągu roku 36, a wpisano do 
ewidencji 55 nowe podmioty.

Podsumowując	2015	rok	należy	podkreślić,	że	prawie	wszystkie	zadania	
społeczno	 -	 gospodarcze	 i  inwestycyjne	 zaplanowane	w  budżecie	 zostały	
zrealizowane.		W ciągu	roku	pozyskiwaliśmy	ponadplanowe	fundusze	i zre-
alizowaliśmy dodatkowe zadania takie jak: remonty dróg, remont dachu na 
przedszkolu	w Tęgoborzy	i inne…

Był to  czas poświęcony na realizację zadań nałożonych na samorząd 
przepisami	prawa	 i okres	 realizacji	przedsięwzięć	ważnych	dla	mieszkań-
ców.	W swoich	działaniach	byliśmy	otwarci	na	potrzeby	mieszkańców	i sta-
raliśmy się podejmować decyzje służące jak najlepiej naszej Gminie.

W sprawozdaniu	starałem	się	wskazać	najważniejsze	zadania	realizowa-
ne	 	w minionym	roku.	Tak	dynamiczny	rozwój	gminy	nie	byłby	możliwy	
bez	dobrej	współpracy	z Radnymi,	Sołtysami	i Mieszkańcami	Gminy.	

Zamykając	rok	2015	serdecznie	dziękuję	za	owocną	współpracę	Radnym	
Gminy,	 Sołtysom	 i  wszystkim	 tym	 osobom,	 które	 włączyły	 się	 w  proces	
rozwoju	naszej	 „Małej	Ojczyzny”	 jaką	 jest	Gmina	Łososina	Dolna.	Mam	
nadzieję,	że	rok	2016	będzie	równie	udany	dla	samorządu	i przyniesie	reali-
zację	wielu	inwestycji	rozwiązujących	problemy	mieszkańców	i podnoszą-
cych	jakość	ich	życia.		Pamiętajmy,	że	wygląd	otoczenia	w 	którym	miesz-

kamy	zależy	w dużej	mierze	od	nas	samych	i naszego	podejścia	do	wspólnego	majątku	Gminy.	Niech	to	będzie	rok	
optymizmu,	wiary	i nadziei	w to,	że	wytężona	praca	przyniesie	spodziewany	efekt.			

Wójt  Gminy

Stanisław Golonka
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PODSUMOWANIE PRACY RADY GMINY W 2015 ROKU

Zadania planowane do realizacji w 2016 roku

Szanowni Państwo!
Nowa	kadencja	-	nowe	wyzwania.	W wy-

niku wyborów samorządowych przeprowa-
dzonych	w październiku	2014	roku	mandat	
radnego otrzymało 15 mieszkańców Gminy, 
którym	zaufali	mieszkańcy	-	i jest	to	zobo-
wiązanie zaciągnięte wobec mieszkańców 
na najbliższe cztery lata.

Jestem przekonany, że praca radnych 
w środowisku,	komunikatywność,	wytrwa-
łość,	 a  także	 samozaparcie	w  pracy	 samo-
rządowej pozwolą zrealizować razem wiele 
wartościowych projektów poprawiających 
warunki	 życia	 mieszkańców	 i  mających	
wpływ na rozwój Gminy.

Za	nami	pierwszy	 rok	pracy,	w którym	
działalność Rady Gminy przebiegała spraw-

nie.	Podejmowane	na	sesjach	decyzje	pozwoliły	na	dokończenie	inwestycji,	kontynuację	zadań	wieloletnich,	a także	na	
realizację	zadań		wynikających	z bieżących	potrzeb.	Opinie	i wnioski	prezentowane	Radzie	przez	komisje	miały	istotne	
znaczenie przy ostatecznym rozstrzygnięciu konkretnych spraw.

Przed	nami	rok	2016	i nowe	oczekiwania	w zakresie	zadań	o zasięgu	ogólnogminnym	(m.in.	rozbudowa	sieci	wodo-
ciągowej,	kanalizacji)	jak	i zadań		w poszczególnych	sołectwach.

Myślę,	że	sprostamy	tym	wyzwaniom,	a z biegiem	czasu	widać	będzie	efekty	naszej	pracy.

Szanowni Państwo!
Nadchodzący	Nowy	Rok	to	nie	tylko	okres	radości,	ale	również	zadumy	nad	tym	co	minęło	i nad	tym	co	nas	czeka.	Tak	

więc	w imieniu	Rady	Gminy	życzę	wszystkim	Mieszkańcom	Gminy	dużo	optymizmu	i wiary	w lepsze	jutro.

Przewodniczący	Rady

Bolesław	Oleksy

Projekt	budżetu	gminy	zakłada	w 2016	roku	kontynuację	inwestycji	rozpoczętych	w latach	ubiegłych,	a także	nowe	
zadania, które są elementem strategii rozwoju naszej gminy:

1.  Kontynuacja budowy wodociągów na ternie gminy Łososina Dolna.
2.		Budowa	wodociągów	i kanalizacji		w Bilsku	i w Łososinie	Dolnej.
3.		Kontynuacja	budowy	Szkoły	Podstawowej	w Rąbkowej.
4.		Modernizacja	budynku	Domu	Strażaka	w Tęgoborzy	w ramach	programu	„Małopolskie	Remizy”.
5.		Zakup	samochodu	strażackiego	dla	OSP		Łososinie	Dolnej.
6.		Remont	budynku	przeznaczonego	na	przedszkole	w Tęgoborzy.
7.		Opracowanie	projektu	budowy	szkoły	podstawowej	w Tęgoborzy.
8.		Wyposażenie	i nagłośnienie	budynku	CKiP.
9.  Wykonani elewacji zewnętrznej na Urzędzie Gminy.
10.	Odnowienie	elewacji	na	ZSPG	w Łososinie	Dolnej.

Przedstawiony	bardzo	ogólnie	budżet	gminy	na	2016	rok	zawiera	tylko	te	najważniejsze	dochody	i wydatki.	Z praktyki	
wynika,	że	w ciągu	roku	budżetowego	będą	dokonywane	korekty	zarówno	po	stronie	dochodów	m.	in.	o pozyskane	środki	
z zewnątrz	o które	będziemy	zabiegać	jak	i wydatków	i z pewnością	pojawią	się	jeszcze	nowe	zadania,	które	będziemy	
realizować.
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Budżet Gminy na 2016 rok

STAWKI PODATKOWE 2016  
– na starych zasadach

Prognozowane dochody w tys. zł %
Subwencje 16.758 53
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne 5.130 16
Podatki	i	opłaty	lokalne 4.298 13
Udziały	we	wpływach	z	podatku	dochodowego		PIT,	CIT 3.957 12
Pozostałe	dochody 1.156 4
Dotacje  ze środków UE 500 2
Razem 31.799 100

Planowane wydatki tys. zł %
Oświata 14.953

45

a) Szkoły Podstawowe + Gimnazja 12.257
b) klasy „0” 594
c) edukacyjna opieka wychowaw. w tym świetlice 426
d)  stołówki 462
e)  dożywianie uczniów 72
f)  dowóz uczniów 243
g)  Przedszkola 899

Pomoc	społeczna 5.710 17
Administracja publiczna i promocja gminy 2.921 9
Remonty,  modernizacja i utrzymanie dróg 912 3
Inwestycje	pozostałe	(bez	dróg) 4.618 14
Gospodarka mieszkaniowa, komunalna, gospodarowanie odpadami, opracowania 
geodezyjne i oświetlenie dróg 1.515 5

Pozostałe	 zadania	niezaklasyfikowane	wyżej	 (m.in.	OSP,	kultura,	 sport,	 odsetki	od	
kredytów	,	rezerwy)	 2.170 7

Razem 32.799 100

Stawki podatkowe pozostały utrzymane na poziomie 
z roku 2015 i dla przypomnienia wynoszą:

Podatek od nieruchomości
Grunty:
•	związane	z	dział.	gosp. 0,65 zł/m2

•	grunty	pod	drogami	 0,02 zł/m2

•	pozostałe	 0,20 zł/m2
Budynki lub ich części:
•	budynki	mieszkalne	 0,50 zł/m2

•	budynki	zw	.z	dział.	gosp.	 13	zł/m2

•	budowle	 2%	ich	wartości
•	letniskowe	 7,68 zł/m2

Podatek rolny
•	Dla	gosp.	rolnych	z	1	ha	przelicz.:	 85 zł
•	dla	gospodarstw	pozostałych	(dział-
kowicze)	z	1	ha	pow.	gruntów:		 170 zł  

Podatek leśny
•	od	1	ha	lasu	 42,1894 zł/ha

Terminy płatności:  Osoby	fizyczne	zobowiązane	są	do	
opłacenia	podatku	w ratach,	w  terminach:	do	15 marca, 
15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Opłaty jak: ścieki, woda, cmentarze komunalne oraz 
śmieci, także nie uległy zmianie.

Dla przykładu podajemy:
•	 Cena	za	1	m3	dostarczanej	wody	z gminnego	urządze-

nia	zbiorowego	-	5,78	zł	brutto	z tego	mieszkańcy	płacą	
3,50	natomiast	gmina	dopłaca	2,28.

•	 Cena	za	1	m3 ścieków wprowadzanych  do urządzeń ka-
nalizacyjnych	-	4,16	zł	brutto	z tego	mieszkańcy	płacą	
2,50 natomiast gmina dopłaca 1,66.
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Z ŻYCIA GMINY
Święto Kwitnących Sadów

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich 2005-2015

Stanisława Kmiecik najlepszym sołtysem Sądecczyzny 2014 roku

10	lat	temu	z 8	Kół	Gospodyń	Wiejskich	(obecnie	aktywnych	jest	już	11)	utwo-
rzono Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich, aby kultywować ducha tradycji 
naszej	Łososińskiej	Ziemi	oraz	prowadzić	działalność	społeczną	na	rzecz	środo-
wiska.

Rolę	inspiratora,	koordynatora	i organizatora	pełni	Gminna	Radna,	Przewod-
nicząca	Komisji	Oświaty,	Kultury,	Zdrowia	i Pomocy	Społecznej	Pani	Prezes	Sto-
warzyszenia KGW Barbara Cetnarowska - „Sądeczanka Roku 2011”. 

Bezcenny	 jest	 wkład	 Gospodyń	Wiejskich	 w  organizację	 lokalnych	 uroczy-
stości, które dzięki ich zaangażowaniu nabierają szczególnego niepowtarzalnego 
charakteru.	 W  swojej	 działalności	
Stowarzyszenie KGW skupia się 
na rozwijaniu działalności na rzecz 
środowiska	 i gminy,	pielęgnowaniu	
przyjaźni	i wspólnych	spotkań	oraz	
rozwijaniu	zainteresowań.		O działa-
niu Stowarzyszenia KGW informo-
wało	m.in.	 :	Dział	 Radia	 Polskiego	
w  Brisbane	 w  Australii,	 I  program	
TVP,	TV	Polsat	News,	 jak	 również	
prasa	lokalna	i ogólnopolska.

Konkurs zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie	 Sołtysów	 Ziemi	 Sądeckiej	 we	
współpracy	z Fundacją	Sądecką	oraz	Sta-
rostwem	 Powiatowym	 odbył	 się	 w  Cen-
trum	Kultury	i Promocji	Gminy	Łososina	
Dolna. Stanisława Kmiecik funkcję sołty-
sa	Łyczanki	sprawuje	od	1990	roku.	Przez	
cztery kadencje była też radną  gminy 
Łososina	Dolna.	Przez	te	 lata	 inspirowała		
i miała	udział	we	wszystkich	inwestycjach	
wiejskich	na	swoim	terenie.	Pomagała	też	
najsłabszym	 i  potrzebującym,	 bo	 jest	 ko-
bietą	o wielkim	sercu	i wielkiej	energii.
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Spotkanie z Kolędą

Otwarcie sali gimnastycznej

Gminny Konkurs Ekologiczny

Koncert Noworoczny

Turniej wiedzy pożarniczej

Przegląd Teatrzyków
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Gminne i Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Narodowe czytanie „Lalki” B. Prusa Koncert Pieśni Patriotycznej

Utworzenie przy Gimnazjum w Tęgoborzy filii Państwowej Szkoły Muzycznej  
I stopnia (94 uczniów) Audycje muzyczne

Święto Niepodległości
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Budynek wielofunkcyjny  w Łososinie Dolnej

W maju	2015	r.	odbyło	się	uroczyste	otwarcie	budynku	połączone	z włączeniem	do	Krajowego	Systemu	Ratowniczo-
-Gaśniczego	jednostki	OSP	z Łososiny	Dolnej.	Zgodnie	z założeniami	do	budynku	tego	przeniosły	się:	Centrum	Kultury	
i Promocji	Gminy	Łososina	Dolna,	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w Łososinie	Dolnej,	Oddział	Przedszkolny	ZSPG	w Ło-
sosinie	Dolnej,	OSP	w Łososinie	Dolnej,	Policja,	 zespoły	artystyczne,	docelowo	 także	Pogotowie	Ratunkowe	 i Poczta.	
Całkowity koszt inwestycji – 10 mln 565 tys. zł.

Zakupiono	również	częściowe	wyposażenie	do	Budyn-
ku	 Wielofunkcyjnego	 (m.in.	 regały,	 stoły,	 krzesła)	 przy	
współudziale	środków	PROW	(50.000,00	zł)
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Utworzenie Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna (CKiP)
Centrum	Kultury	i Promocji	Gminy	Łososina	rozpoczęło	swoją	działalność	1	lipca	2015.	Na	potrzeby	działalności	kul-

turalnej	w wybudowanym	obiekcie	zostało	przeznaczone	piętro	i poddasze,	co	daje	instytucji	ogromne	możliwości	pracy	
na	rzecz	edukacji	kulturalnej	w tym	pielęgnowania	i rozwijania	lokalnego	dziedzictwa,	a także	kultywowania	tradycji,	ob-
rzędów,	zwyczajów,	rzemiosła	i promocję	aktywnego	i wartościowego	spędzania	czasu	przez	dzieci,	młodzież	i dorosłych	
zamieszkujących	Gminę	Łososina	Dolna.	CKiP	to	miejsce,	w którym	tradycja	miesza	się	z nowoczesnością,	a przyzwy-
czajenia	i pasje	starszego	pokolenia	współistnieją	z dynamicznym	sposobem	postrzegania	świata	przez	ludzi	młodych.	
Podejmowane	działania	służą	integracji	lokalnego	środowiska,	a także	szerokiej	promocji	Gminy	Łososina	Dolna.	CKiP	
ma	stanowić	nośnik	kultury	pielęgnujący	poczucie	wspólnoty,	tradycji	i historii.	W 2015 roku zorganizowano m.in.:

Letni Folklor z Jakubkami

Pożegnanie wakacji

Gminny Dzień Seniora

Konfrontacje Młodych Saksofonistów

Lato na wesoło

Tęgoborskie Spotkanie z Folklorem

Małopolski Festiwal im. Adolpha Saxa

Złote Gody
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Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

Dodatkowo realizowano wiele  przedsięwzięć:
– pokazy kaskaderów ze Słowacji,
–	 sądecki	Dzień	Kultury	i Sportu,	
– warsztaty rękodzieła/plastyczne dla dzieci,  
– warsztaty fotograficzne dla młodzieży, 
– zajęcia muzyczne grupy instrumentalno-wokalnej, 
– kurs tańca tradycyjnego,
–	 grupa	artystyczna	Tamburmajorki,	
–	 spotkania	Klubu	Aktywni	Plus,	
– zajęcia taneczne.

 
Propozycje zajęć na 2016 rok:

•	 Grupa	teatralna,
•	 Aikido	dla	różnych	grup	wiekowych,
•	 Warsztaty	modelarstwa,
•	 Warsztaty	robotyki.

Stowarzyszenie	„Na	Śliwkowym	Szlaku”	od	lipca	2015r.	prowadzi	kon-
sultacje	społeczne	dotyczące	przygotowania	Strategii	Rozwoju	Lokalnego	
Kierowanego	przez	Społeczność	(LSR)	na	lata	2014	-2020.		W ciągu	kil-
ku miesięcy przeprowadzono szereg spotkań, których uczestnikami byli 
przedstawiciele	sektora	publicznego,	przedsiębiorcy	(sektor	gospodarczy)	
i przedstawiciele	organizacji	pozarządowych,	lokalni	liderzy	(sektor	spo-
łeczny)	oraz	mieszkańcy	obszaru	Śliwkowego	Szlaku.	Celem	spotkań	było	
zebranie	pomysłów	do	LSR	 	oraz	konsultacje	każdego	etapu	powstawa-
nia	dokumentu.	Odbyły	się	miedzy	innymi	spotkania	dotyczące	analizy	

SWOT,		dyskusja	nad	celami,	przedsięwzięciami	oraz	wskaźnikami,	czy	w końcu	uzgadnianie	kryteriów	wyboru	opera-
cji,	procedury	monitoringu	i ewaluacji	oraz	planu	komunikacyjnego.	Proces	konsultacji	społecznych	potrwa	do	połowy	
grudnia	2015	r.,	i zakończy	się	przedstawieniem	mieszkańcom	projektu	LSR.	Zachęcamy	do	czynnego	udziału	w pro-
cesie	tworzenia	LSR.		Informacje	o aktualnych	działaniach	Stowarzyszenia	znajdują	się	na	stronie	internetowej:	www.
nasliwkowymszlaku.pl	oraz		dostępne	są	w biurze	Stowarzyszenia	„Na	Śliwkowym	Szlaku”:	tel.	14	68	44		549,	e-mail:	
biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Dziękujemy 
za	 aktywny	 udział	 w  pracach	 nad	 LSR	 na	
lata	2014-2020.	 	W ramach	bieżącej	działal-
ności	 Stowarzyszenie	 „Na	 Śliwkowym	 Szla-
ku”	w  ramach	otwartego	konkursu	ofert	na	
realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego	w dziedzinie	kultury	w 2015	
r. pn. „Małopolska. Nasz region - Nasza 
szansa” pozyskało dotację na przedsięwzięcie 
„Fasola z  Doliny Dunajca” - wydanie pu-
blikacji promującej dziedzictwo kulturowe 
i kulinarne Małopolski. Wydanie publikacji 
pozwoli	na	promocję	i upowszechnienie	wie-
dzy	o produkcie	„Fasola	Piękny	Jaś	z Doliny	
Dunajca”, która stanowi wizytówkę kulinarną  
obszaru	Śliwkowego	Szlaku	i Małopolski.		

Z okazji	zbliżającego	się	Nowego	Roku,	Zarząd	Stowarzyszenia	„Na	Śliwkowym	Szlaku”		
wraz	z pracownikami	biura	składa	mieszkańcom	obszaru	Śliwkowego	Szlaku	serdeczne	życzenia		
wszelkiej	pomyślności,	obfitości	wszelkich	dóbr	i spełnienia	w życiu	prywatnym	i zawodowym.

Zarząd	Stowarzyszenia	„Na	Śliwkowym	Szlaku”	oraz	pracownicy	biura
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KOMUNIKATY
NISZCZ BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Barszcz Sosnowskiego jest to 
roślina niebezpieczna dla ludzi 
i zwierząt	powodująca	poparzenia	
i trudno	gojące	się	rany	zostawia-
jące	 trwałe	 blizny.	 	 Zachowując	
środki ostrożności / m.in. rękawi-
ce/ należy zwalczać młode rośliny:
•	 mechanicznie	 -	 wycinając	 ro-

ślinę łopatą poniżej szyjki ko-
rzeniowej

•	 chemicznie	 -	 Roundupem	 lub	
mieszanką	 Basty	 i  Chwastom	
lub Arsenalem 250 Si

OBCINANIE KONARÓW
Przypominamy	 właścicielom	 nieruchomości	 sąsiadu-

jącym z drogami o obowiązku obcinania konarów drzew, 
które zagrażają bezpieczeństwu oraz ograniczają widocz-
ność. 

W przypadku niezastosowania się do powyższego ko-
munikatu odpowiedzialność za powstałe ewentualne szko-
dy lub uszczerbek na zdrowiu ponosił będzie właściciel 
nieruchomości.

UWAGA!!! 
Przypomina	się	właścicielom	psów	o obowiązkach	i zakazach	mających	na	

celu ochronę przed zagrożeniami ze strony psów, które należy:
•	 utrzymywać	 na	 uwięzi	 lub	 w  po-
mieszczeniach uniemożliwiających ich 
wydostanie się na zewnątrz
•	 przeprowadzać	szczepienia	ochronne
•	 umieścić	 w  widocznych	 miejscach	
ostrzeżenia	o niebezpiecznych	zwierzę-
tach

Zakazuje	się:
•	 wypuszczać	psy	na	tereny	przeznaczone	do	wspólnego	użytku
•	 wyprowadzać	psy	bez	smyczy	w miejsca		ruchu	pieszych.

Zużyte baterie można wrzu-
cać do specjalnie przygotowa-
nych pojemników wystawionych 
w każdej szkole oraz w budynku 
Urzędu Gminy.

Wypalanie traw jest przestępstwem!
Wypalanie traw jest nielegalne!
Wypalanie traw jest zagrożone karą grzywny lub więzieniem!
PAMIĘTAJ	-	nieznajomość	prawa	nie	zwalnia	z	jego	przestrzegania!!!


