POSEŁ NA SEJM

Nowy Sącz, dnia 29 sierpnia 2012 r.

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ANDRZEJ ROMANEK

Szanowny Pan
Jan Golonka
Starosta Nowosądecki

Szanowny Panie Starosto,
W związku z przygotowywaną listą projektów kluczowych dla rozwoju subregionu
sądeckiego chciałbym udzielić rekomendacji i wparcia dla umieszczenia na niej projektu
modernizacji lotniska w Łososinie Dolnej pn. „Mały port lotniczy Łososina Dolna wraz
z ośrodkiem sportów lotniczych”.
Blisko 70 lat istnienia tradycji lotniczych na Sądecczyźnie i 52 lata działalności
lotniska w Łososinie Dolnej, to znakomita rekomendacja dla wspierania projektu jego
rozwoju. Na łososińskim lotnisku swoje pierwsze kroki, w trudnej sztuce pilotażu,
stawiało wielu znakomitych pilotów. Warto tylko wspomnieć, iż do dnia dzisiejszego
blisko 30 z nich jest pilotami PLL LOT, a w wojskach lotniczych służy ich ponad 20.
Wychowankowie Aeroklubu Podhalańskiego, który zarządza lotniskiem, zdobywali tytuły
Mistrza Polski w sportach samolotowych, w tym dwukrotnie tytuły Mistrza Polski
w szybownictwie juniorów. Lotnisko w Łososinie Dolnej było również areną wielu
ważnych wydarzeń sportowych.

W 1979 r. odbywały się na nim Międzynarodowe

Zawody Modelarskie, a w 1983 r. Mistrzostwa Świata w Modelarstwie Rakietowym pod
patronatem i z udziałem jedynego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego.
Niestety upływ lat sprawił, że lotnisko wymaga gruntownej modernizacji, a co za
tym idzie środków finansowych. Niezwykłą szansą na ich pozyskanie jest umieszczenie
projektu modernizacji lotniska na liście projektów kluczowych dla rozwoju subregionu
sądeckiego, które może otworzyć drogę do sfinansowania tej inwestycji ze środków
unijnych. W

chwili

obecnej

środki na funkcjonowanie

lotniska

zawdzięczamy

gospodarności Aeroklubu Podhalańskiego, który podejmuje wiele działań zmierzających

do pozyskiwania funduszy. Oprócz składek członkowskich, Aeroklub pozyskuje środki
między innymi z odpłatnego świadczenia usług na rzecz różnych podmiotów, w tym
usług reklamowych, z prowadzenia szkoleń i kursów pilotażu. Co istotne środki
te pozwalają jedynie na pokrycie bieżących wydatków oraz na przeprowadzanie prac
niezbędnych do funkcjonowania lotniska.
Trzeba jednak podkreślić, że lotnisko w Łososinie Dolnej ma ogromny potencjał
i tylko gruntowna modernizacja może sprawić, że zostanie on wykorzystany.
W planach modernizacji znajduje się głównie budowa 800 - metrowego pasa startowego,
którego powstanie pozwoliłoby na nadanie lotnisku nowych funkcji oraz umożliwiłoby
pokrycie bieżącego zapotrzebowania mieszkańców Sądecczyzny na transport lotniczy.
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż unowocześnienie lotniska doprowadzi
do utworzenia nowych miejsc pracy, a dzięki temu przyczyni się do zmniejszenia
bezrobocia na Sądecczyźnie.
Uważam, iż rozbudowa i modernizacja lotnisko w Łososinie Dolnej leży
w interesie całego subregionu sądeckiego. Jego dalszy rozwój powinien być priorytetem
i wspólnym celem wszystkich tych, którym rozwój Ziemi Sądeckiej leży głęboko
na sercu.
W związku z powyższym udzielam rekomendacji i poparcia dla umieszczenia
na liście projektów kluczowych dla rozwoju subregionu sądeckiego projektu modernizacji
lotniska
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