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Sprawozdanie
Wójta Gminy Jod³ownik

Paw³a Stawarza za rok 2005

M
ija kolejny rok  kalendarzowy i bud¿etowy
w Gminie Jod³ownik. Nadszed³ czas podsu-
mowania i z³o¿enia sprawozdania z naszej

dzia³alno�ci za rok 2005. Od czasu gdy samorz¹dy
przejê³y zadanie o�wiatowe pod swoj¹ opiekê( tj. rok
1996), zosta³y obarczone zadaniem na które z roku na
rok okrawa siê �rodki finansowe. Pozycja w bud¿ecie
pod nazw¹ �O�wiata i Wychowanie� stanowi prawie
60 % ca³o�ci wydatków gminnych je�li chodzi o wydat-
ki bie¿¹ce. O�wiata gminna to nie tylko wydatki bie¿¹-
ce, ale równie¿ troska samorz¹du Gminy Jod³ownik
o obiekty szkolne w których ucz¹ siê dzieci. Mimo
trudnej sytuacji finansowej w o�wiacie, jak co roku po-
zyskali�my wiele dodatkowych, pozabud¿etowych
�rodków finansowych w formie bezzwrotnych dotacji,
które pomog³y nam w realizacji zadañ zwi¹zanych
z remontami szkó³. 

Mijaj¹cy rok to kontynuacja rozpoczêtego progra-
mu termomodernizacyjnego obiektów u¿yteczno�ci
publicznej. Dla przypomnienia w pierwszym etapie
w latach 2003/2004 zmodernizowano siedem obiek-
tów w tym piêæ szkó³ i dwa przedszkola, na ogóln¹
warto�æ robót 1 579 173 z³. W tym roku zakoñczyli-
�my II etap, który obejmowa³ modernizacjê �róde³
ciep³a w tych obiektach, instalacji centralnego ogrze-
wania, docieplenie �cian i stropów oraz wymianê sto-
larki okiennej i drzwiowej. W tym etapie wykonano
termomodernizacjê trzech szkó³ i dwóch o�rodków
zdrowia.

L.p. NAZWA OBIEKTU
1. Termomodernizacja Szko³y Podstawowej 

w Mstowie
Zakres wykonanych prac:

3 Modernizacja kot³owni wêglowej na pompê
ciep³a z kolektorem gruntowym

3 Wymiana instalacji C.O.
3 Ocieplenie budynku wraz z wymian¹ stolarki

okiennej i drzwiowej 
Koszt inwestycji: 372 126 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie : 132 500 z³
Dotacja z programu PAOW : 37 135 z³
�rodki w³asne 207 491  z³

2. Termomodernizacja Szko³y Podstawowej 
w Jod³owniku

Zakres wykonanych prac:
3 Wymiana instalacji C.O.
3 Ocieplenie budynku wraz z wymian¹ stolarki

okiennej i drzwiowej
Koszt inwestycji: 298 938 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie : 184 000 z³
�rodki w³asne : 114 938 z³

K U R I E R   Z   J O D £ O W N I K A

Szko³a Podstawowa w Mstowie

Nowa kot³ownia w Szkole Podstawowej w Mstowie

Szko³a Podstawowa w Jod³owniku
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3. Termomodernizacja Budynku Gimnazjum
w Szczyrzycu

Zakres wykonanych prac:
3 wymiana instalacji C.O.
3 konserwacja drewnianej elewacji wraz z wymian¹

stolarki okiennej i drzwiowej
3 ocieplenie stropu wraz z wykonaniem nowej

posadzki drewnianej
Koszt inwestycji : 178 800 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie : 90 500 z³
Dotacja z programu PAOW : 65 340 z³
�rodki w³asne : 22 960 z³

4. Termomodernizacja budynku O�rodka Zdrowia
w Szczyrzycu

Zakres wykonanych prac:
3 Modernizacja kot³owni wêglowej na gazow¹
3 Wymiana instalacji C.O.
3 Ocieplenie budynku wraz z wymian¹ stolarki

okiennej i drzwiowej
Koszt inwestycji : 154 531 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie: 82 000 z³
�rodki w³asne: 72 531 z³
5. Termomodernizacja budynku O�rodka Zdrowia

w Jod³owniku
Zakres wykonanych prac:
3 Modernizacja kot³owni wêglowej na gazow¹

3 Wymiana instalacji C.O.
3 Ocieplenie budynku wraz z wymian¹ stolarki

okiennej i drzwiowej
Koszt inwestycji: 211 892 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie :119 000 z³
�rodki w³asne: 92 892 z³

Ogó³em koszt II etapu termomodernizacji 5-ciu
obiektów wyniós³: 1 216 287 z³

3 �rodki pozyskane z zewn¹trz (NFO� i GW, 
PAOW): 710 475 z³

3 �rodki w³asne: 510 812 z³
Tym samym zakoñczono program w  12-stu obiek-

tach u¿yteczno�ci publicznej  w tym 8-�miu obiektach
szkolnych. Do wykonania zosta³o docieplenie �cian
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sadku-Kostrzy,
które planowane jest na rok 2006. 

W szko³ach w Sadku � Kostrzy i w Szyku dzieci ko-
rzystaj¹ z ciep³ych posi³ków, obiady te przygotowywa-
ne s¹ w kuchni szkolnej w Jod³owniku i st¹d te¿ s¹ do-
wo¿one. W przysz³o�ci planujemy uruchomienie
kuchni przy szkole w Sadku � Kostrzy co pozwoli na
przygotowanie posi³ków tak¿e dla uczniów ze szko³y
w Krasnem � Lasocicach gdzie istnieje potrzeba dobu-
dowy pomieszczenia przeznaczonego na sto³ówkê
szkoln¹. Obecnie trwaj¹ przygotowania do wydawania
posi³ków w Szkole w Wilkowisku. Z uwagi na znaczne
odleg³o�ci jakie musz¹ pokonaæ uczniowie do szko³y
w Wilkowisku z przysió³ków Zagórze i Zalesie na
pro�bê rodziców zosta³ uruchomiony dowóz dzieci
w okresie zimowym czyli od listopada do koñca mar-
ca. Samorz¹d Gminy widz¹c potrzebê organizowania
zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci z terenu Gminy Jo-
d³ownik dofinansowuje naukê jêzyków obcych w kla-
sach I-III. Dodatkowo w Górze �wiêtego Jana dzieci
korzystaj¹ z lekcji jêzyka angielskiego. W grudniu br.
odby³o siê w miejscowo�ci S³upia spotkanie na którym
ustalono naukê jêzyka niemieckiego, która rozpocznie
siê od stycznia roku 2006. Zauwa¿alne s¹ efekty pra-
cy instruktora muzyki Pana Wies³awa Surówki który
prowadzi dodatkowe pozaprogramowe zajêcia w 5-ciu
szko³ach  ucz¹c dzieci gry na instrumentach dêtych
i klawiszowych. Pragnê przypomnieæ naszym mie-
szkañcom, ¿e od wrze�nia roku 2004 zosta³a oddana
do u¿ytku sala gimnastyczna w Szczyrzycu do której
zapraszamy wszystkich chêtnych naszych mieszkañ-
ców oraz przyjezdnych. Do zadañ w³asnych samorz¹-
du nale¿y utrzymanie i budowa przystanków na swo-
im terenie. Od kilku lat realizujemy to przedsiêwziêcie
poprzez budowê nowych przystanków wzd³u¿ dróg
powiatowych. W tym roku wybudowali�my dwa przy-
stanki w Wilkowisku, które swoj¹ architektur¹ u�wiet-
ni¹ tê miejscowo�æ. Staramy siê poszukiwaæ dla gminy
nowych �róde³ finansowania. Przyk³adem jest wspo-
mniany program termomodernizacyjny, który przynosi

O�rodek Zdrowia w Szczyrzycu

O�rodek Zdrowia w Jod³owniku
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nie tylko efekty ekonomiczne ju¿ s¹ odczuwalne w po-
staci finansowej w bud¿etach szkó³ ale i gdy¿ miejsco-
wo�ci w których wykonano te prace zyska³y nowe obli-
cze � ze starych szarych �cian wy³oni³y siê ¿ywe i za-
chêcaj¹ce do dalszych dzia³añ obiekty. Sami mie-
szkañcy zwracaj¹ uwagê na otoczenie tych obiektów,
proponuj¹c coraz to nowsze rozwi¹zania pozwalaj¹ce
upiêkszyæ tereny wokó³ tych obiektów. Jest to pozy-
tywny element naszych dzia³añ, my�limy o kolejnych
oszczêdno�ciach które powstan¹ na wskutek przygo-
towywanego programu modernizacji o�wietlenia ulicz-
nego. Wszystkie dotychczasowe punkty �wietlne na te-
renie ca³ej Gminy obejmie wymiana opraw i ¿arówek
na oszczêdno�ciowe, wymianê wysiêgników lampo-
wych, wymianê urz¹dzeñ steruj¹cych które pozwol¹
na ekonomiczne zarz¹dzanie energi¹ poprzez odpo-
wiednie zsynchronizowane w³¹czanie i wy³¹czanie
lamp na terenie ca³ej Gminy. Powy¿sze dzia³ania przy-
czyni¹ siê do poprawienia efektywno�ci �wiecenia
lamp ulicznych oraz obni¿enia o oko³o 40 % kosztów
eksploatacji o�wietlenia. Przyst¹pili�my do kolejnego
III � go etapu programu termomodernizacyjnego obej-
muj¹cego  7-em kolejnych obiektów u¿yteczno�ci pu-
blicznej. Bêd¹ to 4-ry remizy ochotniczych stra¿y po-
¿arnych tj. OSP Pogorzany, OSP Szczyrzyc, OSP Kra-
sne-Lasocice, OSP Jod³ownik, budynki Szkolne
w Górze �wiêtego Jana i S³upi oraz budynek admini-
stracyjny Urzêdu Gminy Jod³ownik. Harmonogram
prac w tym etapie przewiduje wymianê  stolarki okien-
nej i drzwiowej , docieplenie �cian i stropów , wymia-
nê �róde³ ciep³a i instalacji grzewczych. Planuje siê za-
koñczenie tej inwestycji w jesieni 2006 roku.

Wykaz  obiektów ujêtych w  III etapie
termomodernizacji wraz z kosztami zadañ

L.p. NAZWA OBIEKTU
1. Termomodernizacja Remizy Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej w Jod³owniku
Zakres wykonanych prac:
3 Ocieplenie �cian i stropu budynku wraz z wymian¹

stolarki okiennej i drzwiowej

Koszt inwestycji :166 563 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie: 80 000 z³
�rodki w³asne 86 563  z³
2. Termomodernizacja Remizy Ochotniczej Stra¿y 

Po¿arnej w Pogorzanach
Zakres wykonanych prac:
3 Ocieplenie �cian i stropu budynku wraz z wymian¹

stolarki okiennej i drzwiowej
Koszt inwestycji : 108 201 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie: 70 000 z³
�rodki w³asne: 38 201 z³
3. Termomodernizacja Remizy Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej w Szczyrzycu
Zakres wykonanych prac:
3 ocieplenie �cian i stropu wraz z wymian¹ stolarki

okiennej i drzwiowej
Koszt inwestycji : 149 938 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie: 100 000 z³
�rodki w³asne : 49 938  z³
4. Termomodernizacja Remizy Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej w Krasnem � Lasocicach
Zakres wykonanych prac:
3 Modernizacja kot³owni wêglowej na gazow¹
3 Ocieplenie �cian i stropu budynku wraz

z wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej
Koszt inwestycji: 184 067  z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie : 95 000 z³ 
�rodki w³asne: 89 067  z³
5. Termomodernizacja budynku Szko³y w S³upi
Zakres wykonanych prac:
3 Ocieplenie �cian i stropu budynku wraz z wymian¹

stolarki okiennej i drzwiowej
Koszt inwestycji: 81 875 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie: 35 000 z³
�rodki w³asne : 46 875 z³
6. Termomodernizacja budynku Szko³y w Górze

�wiêtego Jana
Zakres wykonanych prac:
3 Ocieplenie �cian i stropu budynku wraz z wymian¹

stolarki okiennej i drzwiowej
3 przebudowa kot³owni i instalacji wewnêtrznej c.o.
Koszt inwestycji : 173 077  z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie: 95 000 z³
�rodki w³asne: 78 077 z³
7. Termomodernizacja budynku Administracyjnego

Urzêdu Gminy w Jod³owniku
Zakres wykonanych prac:
3 Ocieplenie �cian i stropu budynku wraz z wymian¹

stolarki okiennej i drzwiowej
3 wymiana kot³owni wêglowej na gazow¹

Nowy przystanek
w Wilkowisku



� 5 �

K U R I E R   Z   J O D £ O W N I K A

Koszt inwestycji : 266 607  z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z NFO� i GW w Warszawie: 140 000 z³
�rodki w³asne: 126 607 z³

Ogó³em ca³kowite nak³ady finansowe na to zadanie
wynios¹ 1 130 332 z³ z czego pozyskane �rodki w for-
mie dotacji bezzwrotnej wynios¹ :
3 NFO� i GW w Warszawie 615 000 z³ 
3 �rodki w³asne 515 332 z³ co stanowi 45,6% warto-

�ci ca³ej inwestycji. 

W infrastrukturze drogowej oprócz remontów cz¹-
stkowych nawierzchni asfaltowych, które mia³y miej-
sce wiosn¹ tego roku wykonano 18-cie odcinków no-
wych nawierzchni asfaltowych.

Wykaz dróg objêtych modernizacj¹ w 2005 roku

L.p. NAZWA OBIEKTU
1. Droga Pogorzany � Góralówka � Szpilkówka
Koszt inwestycji :26 777 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 10 569 z³
�rodki w³asne 16 208  z³
2. Droga Góra �wiêtego Jana � Paw³ówki
Koszt inwestycji: 22 514 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:

Dotacja z KPMR : 18 250 z³�rodki w³asne 4 264  z³
3. Droga Szczyrzyc � Cmentarz
Koszt inwestycji :30 078 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 24 061 z³
�rodki w³asne 6 017  z³
4. Droga Janowice � Karniówki
Koszt inwestycji: 46 400 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 37 119 z³
�rodki w³asne 9 281  z³
5. Droga Szyk � Zimna Woda
Koszt inwestycji :58 070 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 46 455 z³
�rodki w³asne 11 625  z³ 
6. Droga Pogorzany � Wieniec
Koszt inwestycji: 16 304 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 10 265 z³
�rodki w³asne 6 039  z³ 
7. Droga S³upia � Figura � Szko³a
Koszt inwestycji: 41 601 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 33 280 z³
�rodki w³asne 8 321  z³ 
8. Droga Janowice � Gliniki
Koszt inwestycji :29 351 z³

Gimnazjum w Szczyrzycu
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Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 23 200 z³
�rodki w³asne 6 151  z³
9. Droga Pogorzany � Wieniec
Koszt inwestycji: 29 351 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 23 200 z³
�rodki w³asne 6 151  z³
10. Droga Smykañ - Krupa
Koszt inwestycji :18 897 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR: 15 040 z³
�rodki w³asne 3 857  z³
11. Droga S³upia � Figura
Koszt inwestycji: 27 341 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 21 760 z³
�rodki w³asne 5 581  z³
12. Droga Pazdan � Opoka
Koszt inwestycji: 22 114 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR: 17 600 z³
�rodki w³asne 4 514  z³
13. Droga Szyk � Zimna Woda II
Koszt inwestycji: 29 552 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR: 23 200 z³
�rodki w³asne 6 352  z³
14. Droga Gaik � Duda
Koszt inwestycji: 29 150 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 23 200 z³
�rodki w³asne 5 950  z³
15. Droga Mstów � Folwark � Niwa
Koszt inwestycji :29 351 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 23 200 z³
�rodki w³asne 6 151  z³
16. Droga Krasne -Lasocice � Lêg
Koszt inwestycji :29 351 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 23 200 z³
�rodki w³asne 6 151  z³
17. Droga Pogorzany � Podogrodzie
Koszt inwestycji :29 351 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 23 200 z³
�rodki w³asne 6 151  z³
18. Droga Szyk � Bucówka
Koszt inwestycji :29 150 z³
Pozyskane �ród³a finansowania:
Dotacja z KPMR : 23 200 z³
�rodki w³asne 5 950  z³

Ogó³em koszty modernizacji dróg wynios³y
544 703 z³ w tym:

3 udzia³ w³asny Gminy wyniós³ 124 704 z³ 
3 pozyskane �rodki z zewn¹trz ( KPRM w Warsza-

wie) w wysoko�ci 419 999 z³

Cieszy nas fakt wykonania remontu ca³ego odcin-
ka drogi powiatowej Tymbark � Grabie przechodz¹-
cej przez nasz¹ gminê, przez Starostwo Powiatowe
w Limanowej. 

Mieli�my w tym swój udzia³ poprzez wspó³finan-
sowanie chodników w Wilkowisku, Krasnem-Laso-
cicach, Jod³owniku oraz w Szczyrzycu  � warto�æ
wspólnego przedsiêwziêcia wynios³a 304 tys. z³o-
tych z czego gmina na to zadanie wyasygnowa³a
z w³asnego bud¿etu 148 tys. z³. Nadmieniæ nale¿y
i¿ odcinek chodnika w Szczyrzycu i w Jod³owniku
zosta³ wykonany w ca³o�ci na dokumentacji któr¹
opracowa³a i finansowa³a Gmina Jod³ownik.
Oprócz tych dzia³añ Rada Gminy przeznaczy³a dla
12 so³ectw  48 tys. z³, które So³tysi i Rady So³eckie
przeznaczy³y na najpilniejsze potrzeby w terenie.
Dodatkowo uzyskali�my wsparcie finansowe dla so-
³ectw z FOGR w kwocie 42 tys. z³ na bie¿¹ce po-
trzeby z jakimi zwracali siê do nas mieszkañcy
Gminy. Zakoñczyli�my prace projektowe  programu
stabilizacji osuwisk � obecnie na bazie tej doku-
mentacji czynimy starania o pozyskanie �rodków
na realizacjê osuwisk Szyk Zimna Woda, Szyk Bu-
cówka oraz osuwiska Kostrza.

Jak ju¿ informowali�my na ³amach Kuriera pro-
wadzone by³y prace zwi¹zane z koncepcj¹ zaopa-
trzenia w wodê mieszkañców naszej Gminy które
polega³y na przeprowadzeniu badañ zasobów wod-
nych, a nastêpnie zakupie terenów zasobnych w wo-
dê. Przyst¹pili�my do kolejnego etapu polegaj¹cego
na opracowaniu koncepcji i studium wykonalno�ci
gospodarki wodno � �ciekowej, której efekty chce-
my przedstawiæ pañstwu w formie za³¹czonej mapy
sytuacyjnej. 

Chcemy podkre�liæ i¿ sprawa zaopatrzenia mie-
szkañców w wodê jest dla samorz¹du inwestycj¹
pierwszoplanow¹. Dlatego miêdzy innymi z inicja-
tywy Wójta Paw³a Stawarza w 2002 roku powsta³
program globalnego zaopatrzenia Gminy Jod³ow-
nik w wodê. Z analizy sytuacji wynika³o, i¿  poprze-
dnicy sprawuj¹cy Urz¹d w Gminie Jod³ownik nie
poczynili w tej kwestii ¿adnych starañ. Zadaniem
pierwszoplanowym przedników by³a odbudowa sta-
wu w Jod³owniku za kwotê blisko 700 tys. z³otych,
który mia³ spe³niaæ funkcjê rekreacyjno � retencyj-
n¹, nie zwracaj¹c uwagi na to ¿e w Gminie Jod³ow-
nik jest ogólny brak wody. 

Chcemy przypomnieæ, ¿e nasze dzia³ania w tej
dziedzinie rozpoczêli�my od:
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1. zarezerwowania terenów do badañ poprzez za-
warcie stosownych umów wstêpnych oraz nego-
cjacji z w³a�cicielami gruntów na których mog³a-
by znajdowaæ siê woda (2002 � 2003),

2. przeprowadzenia badañ poszukiwawczych � po-
przez wykonanie odwiertów g³êbinowych
których zadaniem by³o dotarcie do zasobów
wodnych (2003 � 2004)

3. badania wydajno�ci �róde³ oraz jej przydatno�ci
do picia (2003 � 2004)

4. zakupu terenów zasobnych w wodê (2004)

Na bazie zakupionych �róde³ z pewn¹ wydajno-
�ci¹ i zdatno�ci¹ do picia przyst¹pili�my do opraco-
wania Koncepcji Technicznej Zaopatrzenia Gminy
Jod³ownik w wodê oraz wykonania Studium Wyko-
nalno�ci tej inwestycji niezbêdnej do opracowania
wniosku o�rodki finansowe do Funduszy Unii Euro-
pejskiej. Dziêki w/w dzia³aniom które poch³onê³y
tak wiele czasu i mozolnej, z pozoru niewidocznej
pracy, w tej chwili jeste�my jedn¹ z nielicznych
gmin mog¹cych ubiegaæ siê o dotacje siêgaj¹ce na-
wet 85 % warto�ci zadania.

Równolegle prowadzone s¹ dzia³ania zwi¹zane
z gospodark¹ �ciekow¹, a popularnie mówi¹c kana-
lizacj¹ sanitarn¹ w naszej gminie. Powsta³a koncep-
cja techniczna gospodarki �ciekowej dla ca³ego ob-
szaru Gminy Jod³ownik przewiduj¹ca na naszym
obszarze trzy oczyszczalnie �cieków: � w dorzeczu
Stradomki � Oczyszczalnia Szczyrzyc, w dorzeczu
Tarnawy �  Oczyszczalnie Jod³ownik i S³upia. Dla-
tego aby obni¿yæ koszty przedsiêwziêæ tam gdzie
bêdzie to mo¿liwe zostan¹ zaprojektowane rozwi¹-
zania polegaj¹ce na prowadzeniu wody i kanalizacji
w jednym wykopie. 

W ramach tego programu przygotowali�my wnio-
sek o dofinansowanie potê¿nego ale jak¿e niezbêd-
nego zadania które planuje siê wykonaæ w latach
2006� 2010 obejmuj¹ce miêdzy innymi :

m budowa wodoci¹gu i kanalizacji dla miejscowo-
�ci Wilkowisko

m budowa sieci wodoci¹gu i kanalizacji dla miej-
scowo�ci Jod³ownik,

m budowa sieci wodoci¹gu i kanalizacji dla miej-
scowo�ci S³upia, Krasne-Lasocice, Szyk, Mstów,
Góra �w. Jana, Sadek, Kostrza

m budowa oczyszczalni �cieków w Szczyrzycu 
m budowa sieci kanalizacji, etap I � dla miejscowo-

�ci Szczyrzyc, Pogorzany, Janowice, Góra �w. Ja-
na

m budowa oczyszczalni �cieków w S³upi

Na ochronê przeciwpo¿arow¹ w Gminie przezna-
czono w tym roku kwotê 120 ty� z³ � któr¹ to Za-

rz¹d Gminny rozdysponowa³ na osiem jednostek.
Dodatkowo wyasygnowano �rodki finansowe na re-
mont remizy OSP Sadek, która w tym roku obcho-
dzi³a  50 � cio lecie powstania. Remont obejmowa³
wymianê stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie
pomieszczeñ, wykonanie sanitariatów, remont
schodów, wykonanie instalacji c.o. w nowym bu-
dynku. Ca³o�æ zadania wynios³a 39 tys. z³. Po czte-
rech latach intensywnej pracy przy budowie remizy
OSP w Szyku w tym roku wykonano dach za kwotê
98 tys. z³ co pozwoli³o uzyskaæ stan surowy otwarty
tego¿ obiektu. Podobne dzia³anie zosta³o przepro-
wadzone u druhów w Szczyrzycu, gdzie zosta³o wy-
konane pokrycie dachowe na nowym gara¿u. War-
to�æ zadania w tym roku wynios³a 50 tys. z³.
W zwi¹zku z wej�ciem jednostki OSP Wilkowisko
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga�niczego za-
istnia³a potrzeba rozbudowy budynku remizy o do-
datkowe pomieszczenie gara¿owe. Powsta³a doku-
mentacja projektowa obejmuj¹ca wspomniany ga-
ra¿ oraz dodatkowe pomieszczenia � w tym posze-
rzenie obecnej �wietlicy oraz dodatkowa spe³niaj¹-
ca normy bezpieczeñstwa klatka schodowa � koszt
dokumentacji to 8 tys. z³.  Remiza dziêki tej inwe-
stycji zyska dodatkowe poszerzenie pomieszczenia
�wietlicy. W przysz³ym roku przewidziane jest wy-
konanie ³aw fundamentowych pod tê inwestycjê
i rozpoczêcie dalszych prac budowlanych. Nadmie-

niæ nale¿y i¿ trwaj¹ starania maj¹ce na celu zakup
nowego lekkiego samochodu dla jednostki w Wilko-
wisku który zast¹pi starego wys³u¿onego ¯uka. Jak
ju¿ wspominali�my programem termomodernizacji
etap III  objête zosta³y cztery  remizy stra¿ackie
tj. Pogorzany, Szczyrzyc, Jod³ownik i Krasne � La-
socice, aby przygotowaæ tê inwestycjê nale¿a³o wy-
³o¿yæ 50 tys. z³ na dokumentacjê techniczn¹ oraz
audyty energetyczne które by³y niezbêdne do ubie-
gania siê  o te �rodki.

Pompa ciep³a w Szkole Podstawowej�
w Krasnem-Lasococach



Jako samorz¹d podjêli�my dzia³ania zwi¹zane
z  reaktywowaniem z prawdziwego zdarzenia poste-
runku policji w Jod³owniku, którego dzia³alno�æ ma w
naszej Gminie d³ugoletni¹ historiê. Z uwagi na liczeb-
no�æ Gminy oraz usytuowanie geograficzne, (znajdu-
jemy siê na pograniczu trzech powiatów: Limanowski,
Bocheñski, My�lenicki) istnieje potrzeba podniesienia
poziomu bezpieczeñstwa, a co za tym idzie szybszego
reagowania w razie konieczno�ci podejmowania inter-
wencji przez funkcjonariuszy Policji. 

Sprawa ta by³a tematem spotkañ  Wójta Gminy
z  Komendantem Wojewódzkim oraz Komendan-
tem Powiatowym, gdzie zosta³y nakre�lone dzia³a-
nia zwi¹zane z przygotowaniem budynku oraz wy-
posa¿eniem pomieszczeñ posterunku gdzie bêd¹
pracowaæ w przysz³o�ci funkcjonariusze Policji. 

Samorz¹d co roku  wspiera dzia³alno�æ sportow¹
jak równie¿ kulturow¹, do której zaliczamy dzia³al-
no�æ orkiestr dêtych z Jod³ownika i Szczyrzyca oraz
kluby sportowe. Dla orkiestr zarówno z Jod³ownika
jak i Szczyrzyca zakupiono nowe instrumenty, nato-
miast kluby otrzyma³y wsparcie finansowe na pro-
wadzenie swojej dzia³alno�ci sportowej . Orkiestry
widoczne s¹ szczególnie podczas uroczysto�ci 3-go
maja, 11-tego listopada oraz na innych imprezach
odbywaj¹cych siê na terenie naszej Gminy. 

Je¿eli chodzi o dzia³alno�æ sportow¹ to Wójt
Gminy od kilku lat systematycznie przeznacza ze
swojej rezerwy �rodki na prowadzenie zajêæ trenin-
gowych z m³odzie¿¹ zarówno w Szczyrzycu jak
i w Jod³owniku. Utalentowana m³odzie¿ pod okiem
fachowców mo¿e doskonaliæ swoje umiejêtno�ci pi³-
karskie, aby w przysz³o�ci godnie reprezentowaæ
nasz¹ Gminê.

Jak widaæ z powy¿szego sprawozdania, w roku
2005 zosta³o sfinalizowanych wiele planowanych
i dodatkowych zadañ, nakre�lili�my równie¿ per-
spektywê dzia³añ na kolejne lata takich jak np. bu-
dowa wodoci¹gów i kanalizacji sanitarnych. Nale¿y
wspomnieæ i¿ przeprowadzenie tych dzia³añ by³o
i jest mo¿liwe dziêki zgodnej i konstruktywnej
wspó³pracy Radnych Gminy Jod³ownik, So³tysów
oraz co najwa¿niejsze mieszkañców którzy  potra-
fi¹ zrozumieæ problemy z jakimi boryka siê Samo-
rz¹d Gminy Jod³ownik. Czynna postawa spo³eczeñ-
stwa Gminy Jod³ownik pomaga nam w realizacji
tych trudnych ale jak¿e niezbêdnych dla nas wszy-
stkich przedsiêwziêæ.

Wójt Gminy Jod³ownik
Pawe³ Stawarz
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Po³¹czone orkiestry parafialne z Jod³ownika i Szczyrzyca
podczas wystêpu z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci
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W
dniu 28 sierpnia 2005r. druhowie z Sadku,
�wiêtowali jubileusz 50-lecia istnienia OSP.
Jubileuszowe obchody zosta³y po³¹czone

z uroczysto�ci¹ odpustow¹ ku czci Matki Boskiej
Czêstochowskiej. Zosta³a odprawiona uroczysta Msza
�w. Koncelebrowana przez proboszcza parafii
Szczyrzyc� o. Alojzego Puciê, oraz o. Agustyna. Po

Mszy. �w. dalsze obchody odby³y siê przed wyremon-
towanymi i odnowionymi w tym roku budynkami rem-
izy OSP. Na uroczysto�æ zaproszeni zostali: przed-
stawiciele wojewódzkich i powiatowych w³adz
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, pose³ na
Sejm RP� Bronis³aw Dutka, radni powiatowi: Tomasz
Krupiñski i Jan Pucha³a. Obecny by³ równie¿ gospo-
darz naszej gminy Pawe³ Stawarz, Sekretarz Gminy�
Jan �liwa oraz radni i so³tysi. Przyby³y poczty sztan-
darowe wszystkich jednostek OSP, poczet sztan-
darowy Gminnego Ko³a Kombatantów, oraz Zespo³u
Szkó³ Publicznych im. Jana Paw³a II w Sadku�
Kostrzy. Jubileusz 50-lecia OSP w Sadku sta³ siê
okazj¹ do honorowego odznaczenia najbardziej
zas³u¿onych druhów. Uczniowie Zespo³u Szkó³
Publicznych im. Jana Paw³a II w Sadku-Kostrzy przy-
gotowali program artystyczny, który sk³ada³ siê
z okoliczno�ciowych wierszy i piosenek, kabaretu pt.
,,Walne zebranie stra¿ackie�, oraz wystêpu szkolnego
dzieciêcego zespo³u regionalnego ,,Pnioki�.

Kurier z Jod³ownika. Samorz¹dowy Informator Gminy Jod³ownik.
Fotosk³ad: Ryszard Wachel. Przygotowanie do druku Oficyna Wydawniczo-Reklamowa �CYTAT�

50 lat OSP Sadek
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15
sierpnia odby³o siê ju¿ po raz pi¹ty ��wiêto
Owocobrania�. W tym roku program imprezy
rozszerzono o �Jarmark Cysterski� oraz �Targi

Tradycyjnej i Regionalnej ¯ywno�ci�.
Uroczysto�ci rozpoczê³y siê o godz.10:30 na przykla-

sztornym placu �w. Stanis³awa koncertem orkiestr para-
fialnych z Jod³ownika i Szczyrzyca . O godz. 11:00 zosta-
³a odprawiona uroczysta Msza �w. odpustowo-do¿ynko-
wa pod przewodnictwem JE ks. biskupa Albina Ma³ysia-
ka, który wyg³osi³ tak¿e p³omienne kazanie z wieloma ak-
centami patriotycznymi.

Po mszy �w. korowód do¿ynkowy prowadzony przez
orkiestry przemaszerowa³ na �Szczyrzyckie B³onia�. Tu
Wójt Gminy Pawe³ Stawarz otworzy³ imprezê, witaj¹c
wszystkich oficjalnych go�ci, mieszkañców gminy oraz
licznych przyjezdnych. W swym przemówieniu przybli-
¿y³ charakter imprezy:

...Gmina Jod³ownik jest gmin¹ rolnicz¹, w której do-
minuje sadownictwo. 

Tradycyjny wieniec do¿ynkowy, u nas zamieniamy
wiêc na kosz pe³en owoców produkowanych przez na-
szych sadowników, które z powodu panuj¹cego tu specy-
ficznego mikroklimatu maj¹ niepowtarzalny smak. 

Chcemy podzieliæ siê naszymi owocami, oraz innymi
zdrowymi, ekologicznymi produktami wytwarzanymi

na naszym terenie, dlatego te¿ inicjatywa po³¹czenia
�wiêta owocobrania z targami regionalnej, tradycyjnej
¿ywno�ci. 

Mieli�my to szczê�cie, ¿e na tych terenach ju¿
w trzynastym wieku osiedli Cystersi, którzy znani by-
li z dzia³alno�ci agrarnej. Uczyli mieszkañców tych
terenów uprawy ziemi i przetwarzania p³odów rol-
nych. Obecnie wiêkszym problemem ni¿ wytwarzanie
jest ich sprzeda¿ za godziw¹ cenê. Ojcowie Cystersi
dzisiaj te¿ w³¹czaj¹ siê z pomoc¹. Jarmark Cysterski
niech bêdzie miejscem, gdzie lokalni producenci bêd¹
mieæ okazjê do promowania i sprzeda¿y swoich pro-
duktów.  

Nasze tereny po³o¿one z dala od wiêkszych o�rodków
miejskich to wymarzone miejsce do czerpania rado�ci
¿ycia z obcowania z natur¹. Kultywuje siê tutaj tradycje
kulturowe wyra¿ane zw³aszcza w zwyczajach, obrzêdach
i strojach. 

Warto tu byæ, warto tu przyje¿d¿aæ, warto tu �wiê-
towaæ. 

�wiêtujmy wiêc.
¯yczê wszystkim wspania³ej zabawy i niezapomnia-

nych kulinarnych wra¿eñ � bez poczucia winy � zgodnie
z naszym has³em przewodnim: 

�U nas ³akomstwo jest cnot¹�....

OWOCOBRANIE 2005
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Po przemówieniu Wójta g³os zabierali go�cie � w�ród
nich byli tak¿e kandydaci do Sejmu i Senatu. Nie brako-
wa³o wiêc autoprezentacji i deklaracji. 

Nastêpnie, prowadz¹cy imprezê  Leszek Mazan i Mie-
czys³aw Czuma zaprosili na scenê So³tysów, którzy zapre-
zentowali wieñce do¿ynkowe wykonane przez mieszkañ-
ców swoich so³ectw i przyst¹piono do ich oceny. Komisja
przez d³u¿szy czas nie mog³a doj�æ do porozumienia a¿ w
koñcu wydano werdykt: � wszyscy otrzymuj¹ pierwsze
miejsca. W dalszej czê�ci, wystawcy prezentowali swoje
stoiska. Wszyscy uczestnicy mogli g³osowaæ na najlepsze
stoisko i produkt. Najokazalej zaprezentowa³a siê Piekar-
nia Antoniego Krzy�ciaka z Jod³ownika a serwowany
przez ni¹ �chleb w szaba�niku pieczony ze smalcem
z Antkowego wieprzka� �  podbi³ wszystkie ¿o³¹dki. Du-
¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿ stoiska Kó³
Gospodyñ Wiejskich. Jak zawsze niezawodne panie
z Wilkowiska, Pogorzan, Sadku i Krasnych-Lasocic przy-
gotowa³y tradycyjne regionalne potrawy.  Dziatki, siercio-
ki, po³owioki, podp³omyki i ró¿ne inne swojsko brzmi¹ce
smako³yki, pocz¹tkowo bardzo ostro¿nie próbowane
przez przyjezdnych szybko zyska³y ich uznanie. 

Mocno oblegane (szczególnie przez mêsk¹ czê�æ de-
gustuj¹cych) by³o wprawiaj¹ce w dobry nastrój stoisko
z miodami pitnymi. Atrakcyjnie prezentowa³o siê rów-
nie¿ stoisko przygotowane przez panie z Biblioteki
Gminnej, na którym zgromadzono dzie³a sztuki wykona-
ne przez artystów z naszej gminy. Panie bibliotekarki de-

korowa³y równie¿ scenê, i trzeba przyznaæ, ¿e równie¿
z tego zadania wywi¹za³y siê doskonale. M³odzie¿ z Ze-
spo³u Szkó³ �rednich w Szczyrzycu na �Owocobraniu�
pokaza³a �owoc� swej pracy wystêpuj¹c na scenie w w³a-
snorêcznie wykonanych kreacjach. Pokaz mody wywo³y-
wa³ okrzyki podziwu szczególnie w�ród m³odzie¿y p³ci
przeciwnej. 

Tradycyjnie ju¿ wspaniale zaprezentowali siê
�Szczyrzycanie� � �mali� i �duzi�. W czasie tych wystê-
pów �piewa³y ca³e �B³onia� a aplauzu zazdro�ci³ im na-
wet Krzysztof Piasecki, który zaraz po nich wyst¹pi³ ze
swoim programem kabaretowym. Po wystêpie krakow-
skiego artysty og³oszono wyniki pi¹tego ju¿ konkursu
�Estetyka Zagrody Wiejskiej�. Wójt Gminy wrêczy³
zwyciêzcom warto�ciowe albumy. Potem na scenie po-
jawi³ siê z powodzeniem wystêpuj¹cy ju¿ na wielu ple-
nerowych imprezach zespó³ �DEMO� z Jod³ownika
a wraz z nim dwie m³ode, utalentowane solistki  Mag-
da S³owikowska i Urszula Chomentowska. Z uzna-
niem przys³uchiwa³a siê im Anna Treter, która by³a
gwiazd¹ wieczoru tegorocznego �Owocobrania�. Tu¿
po dwudziestej drugiej nad szczyrzyckim niebem roz-
b³ys³y �sztuczne ognie�, które w tym roku by³y wyj¹tko-
wo efektowne. Po nich na scenê ponownie wkroczy³ ze-
spó³ DEMO.  Rozpoczê³a siê zabawa ludowa i trwa³a
do bia³ego rana. 

A nad bezpieczeñstwem wszystkich czuwali zawsze
niezawodni druhowie z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
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G
minna Biblioteka Publicz-
na w Jod³owniku wraz
z Filiami Bibliotecznymi

w Szczyrzycu, Wilkowisku, Kra-
snem � Lasocicachi Sadku,
oprócz podstawowych zadañ
statutowych zwi¹zanych z gro-
madzeniem, opracowaniem
i udostêpnianiem ksiêgozbioru,
prowadzi dzia³alno�æ kulturalno
� o�wiatow¹. W Filii Bibliotecz-
nej w Krasnem � Lasocicach
w dniu 17.03.2005 r. zorganizo-
wany zosta³ gminny konkurs
plastyczny pt. �Pisanki Wielka-
nocne�. By³a to ju¿ III edycja
konkursu, która rozpoczê³a siê
w 2003 roku. Konkursowi towa-
rzyszy³a wystawa prac 44 uczest-
ników Szkó³ Podstawowych na-

szej Gminy. Celem konkursu
jest podtrzymanie tradycji wyko-
nywania barwnie dekorowanych
pisanek, rozwijanie i pog³êbia-
nie zainteresowañ dzieci i m³o-
dzie¿y tradycj¹ regionaln¹ i zwy-

czajami ludowymi. Podsumowa-
nie konkursu uwieñczy³a czê�æ
artystyczna pt. �Ab ovo � od jaj-
ka czyli� od pocz¹tku�, ukazu-
j¹ca symbolikê jajka i znaczenie
barwy pisanki,w wykonaniu
uczniów Szko³y Podstawowej
w Krasnem � Lasocicach pod
kierunkiem Pani Ma³gorzaty
Dro¿d¿. Nagrody dla uczestni-
ków konkursu zosta³y ufundo-
wane i wrêczone przez Wójta
Gminy Jod³ownik.

W kalendarz imprez kultural-
nych Gminy Jod³ownik wpisana
zosta³a plenerowa impreza
z okazji �Dnia Dziecka�. W tym
roku organizowana ju¿ po raz
siódmy zgromadzi³a ok. 1000
mieszkañców. G³ówn¹ atrakcj¹
by³ wystêp m³odzie¿y ze Szkó³ w
Sadku � Kostrzy, Jod³ownika,
Szczyrzyca, Wilkowiska i Szyku
w uk³adach tanecznych, kabare-
cie, utworach wokalno � mu-
zycznych. Wszystkie dzieci
otrzyma³y napoje i s³odycze
ufundowane przez Wójta Gminy
Pana Paw³a Stawarza. Imprezie
towarzyszy³y dodatkowe atrak-

DZIA£ALNO�Æ 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBL
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cje: karuzela, bokser, zje¿d¿al-
nia, gokarty i bungee. Oprawê
muzyczn¹ przygotowa³ zespó³
�Demo� pod kierunkiem Pana
Wies³awa Surówki.

W ramach Ma³opolskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego, które
mia³o miejsce w dniach 4 i 5
czerwca 2005 r. w Szczyrzycu
Gminna Biblioteka Publiczna
przygotowa³a wystawê prezenta-
cji twórców ludowych naszej
Gminy. W tym roku akcj¹ Dni
Dziedzictwa Kulturowego objê-
ty by³ m.in. Klasztor O. Cyster-
sów w Szczyrzycu. Zwiedzaj¹cy
mogli podziwiaæ klasztor z XIII
w., muzeum klasztorne , ko�ció³
z cudownym obrazem Matki Bo-
¿ej Szczyrzyckiej oraz ogrody
przyklasztorne. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³y warsztaty z gêsio-
pisania, wikt cysterski, oraz po-
trawy regionalne przygotowane
przez  Ko³a Gospodyñ dzia³aj¹-
ce w naszej gminie. 

Tradycja do¿ynkowa w naszej
gminie ma szczególny charakter.
W tym roku organizowane
w Szczyrzycu �wiêto Owocobra-
nia po³¹czone z I Jarmarkiem Cy-
sterskim i Targami Tradycyjnej
Regionalnej ¯ywno�ci by³o rów-
nie¿ imprez¹ regionaln¹. W atmo-
sferze rodzinnego pikniku mo¿na
by³o m.in. zobaczyæ wystêp zespo-
³u regionalnego �Szczyrzycanie�,
stoiska prezentuj¹ce produkty
¿ywno�ciowe, oraz wyroby przygo-
towane metodami tradycyjnymi. 

Gminna Biblioteka Publiczna
przygotowa³a stoisko z wyroba-
mi twórców ludowych naszej
Gminy.

Oprócz prac zwi¹zanych
z przygotowaniem gminnych im-
prez kulturalnych wszystkie pla-
cówki Biblioteki Publicznej
przygotowuj¹ m.in. lekcje biblio-
teczne dla dzieci i m³odzie¿y
np. zasad korzystania z ksiêgo-
zbioru biblioteki i katalogu.

W ramach ogólnopolskiej ak-
cji �Ca³a Polska czyta dzieciom�
w bibliotekach naszej gminy pro-
wadzone s¹ spotkania dla dzieci,
na których czytane s¹ wiersze
i bajki dla najm³odszych czytel-
ników. W Filii Bibliotecznej
w Wilkowisku prowadzone s¹
spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹,
na których przygotowane zostaj¹
inscenizacje na ró¿ne uroczysto-
�ci m.in. powitanie lata, An-
drzejki, Miko³ajki, wieczór kolêd
po³¹czony z op³atkiem.

Poza tym Gminna Biblioteka
Publiczna w Jod³owniku oraz Fi-
lie Biblioteczne przygotowuj¹
dekoracje na uroczysto�ci rocz-
nic pañstwowych.

Biblioteka Publiczna w Jo-
d³owniku oraz Filia w Szczyrzy-
cu posiada komputery z dostê-
pem do Internetu , które s³u¿¹
powszechnemu udostêpnianiu
wiedzy, informacji i sprzyjaj¹
budowaniu spo³eczeñstwa infor-
macyjnego, oraz wyrównaniu
szans m³odzie¿y w dostêpie do
�róde³ wiedzy.                    

Opracowanie Dorota Tañcula
Kierownik Gminnej

Biblioteki Publicznej
w Jod³owniku

Æ KULTURALNA
BLICZNEJ W JOD£OWNIKU
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W dniach 3,4,5 sierpnia 2005 r. ju¿ po raz pi¹ty
odby³ siê konkurs estetyki.

Przeprowadzono komisyjny przegl¹d zg³oszonych
przez So³tysów i Radnych Gminy 22 gospodarstw
indywidualnych ocenianych w dwóch kategoriach:
gospodarstwa rolne i dzia³kowicze.

Celem konkursu by³o:
v poprawa estetyki wsi 
v popularyzacja dobrych wzorców przydomowych 
v rozwijanie wra¿liwo�ci i chêci dzia³ania na rzecz
ochrony �rodowiska 

Metody realizacji to :
v upowszechnianie upraw krzewów i ro�lin w zagro-

dach
v prawid³owe rozplanowanie terenu 
v fachowe doradztwo 
v popularyzacja najlepszych przyk³adów 

Organizatorami konkursu byli :
v Urz¹d Gminy w Jod³owniku

v Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Limanowej 
Komisja  przyjê³a nastêpuj¹ce kryteria oceny: 

v estetyczny wygl¹d w po³¹czeniu z funkcjonalno�ci¹ 
v nawi¹zanie do tradycji regionu 
v w³a�ciwe zagospodarowanie otoczenia domu,

odpowiedni dobór nasadzeñ drzew i krzewów oraz
ro�lin ozdobnych 

v urz¹dzenie miejsca do wypoczynku
v oddzielenie czê�ci mieszkalno� wypoczynkowej od

gospodarczej 
v prawid³owe zagospodarowanie �cieków bytowych 

W sk³ad komisji konkursowej wchodzili:

w pracownik PZDR w Limanowej
w pracownik Urzêdu Gminy 
w Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa 
w So³tys danej wsi 

W wyniku oceny Komisja postanowi³a przyznaæ
nastêpuj¹ce  miejsca w kategoriach :

KONTYNUACJA KONKURSU
�Estetyka Zagrody Wiejskiej� w G
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Rozpocz¹³ siê drugi rok kwotowy w Polsce. Rolnicy bêd¹cy
dostawcami bezpo�rednimi mleka, którzy posiadaj¹ indywidu-
aln¹ ilo�æ referencyjn¹ maj¹ obowi¹zek prowadziæ miesiêczne
rejestry mleka i przetworów mlecznych.

W rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5
maja 2005 r. zosta³y okre�lone nowe wzory formularzy.

Druki formularzy Agencja Rynku Rolnego przesy³a
bezpo�rednio do rolników, którzy posiadaj¹ indywidualn¹ ilo�æ
referencyjn¹.

Po zakoñczeniu roku kwotowego najpó�niej do 14 maja rol-
nik sporz¹dza informacjê roczn¹ , któr¹ przesy³a do Oddzia³u
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie.

Je¿eli dostawca bezpo�redni nie prze�le rocznej informacji
w okre�lonym terminie to poniesie karê pieniê¿n¹ , która nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 100 euro , ani wiêksza ni¿ 1000 euro.

Dostawca mleka, który posiada indywidualn¹ ilo�æ referen-
cyjn¹ dla dostawcy bezpo�redniego i /lub indywidualn¹ ilo�æ
referencyjn¹ dla dostawcy hurtowego to mo¿e dokonaæ zamiany
� czyli konwersji � czê�ci lub ca³o�ci jedn¹ na drug¹.

Zamieniaæ ( konwertowaæ ) mo¿na tylko niewykorzystan¹ w
danym roku kwotowym indywidualn¹ ilo�æ referencyjn¹ lub jej
czê�æ.

Rolnik posiadaj¹cy indywidualn¹ ilo�æ referencyjn¹ dostaw-
cy bezpo�redniego mo¿e zamieniæ na indywidualn¹ ilo�æ refer-
encyjn¹ dostawcy hurtowego pod warunkiem , ¿e podmiot
skupuj¹cy odbierze od niego wyprodukowane mleko.

Konwersja mo¿e byæ sta³a lub tymczasowa . Konwersji sta³ej
dokonuje siê na wniosek w³a�ciciela indywidualnej ilo�ci refer-
encyjnej. 

Konwersji tymczasowej dokonuje siê na wniosek w³a�ciciela
lub tzw. posiadacza zale¿nego tj. kogo�, kto nie jest w³a�ci-
cielem indywidualnej ilo�ci referencyjnej, tylko posiada tym-
czasowe prawo do nie np. bior¹c indywidualn¹ ilo�æ referen-
cyjn¹ w u¿ywaniu lub dzier¿awi¹cy gospodarstwo  z indywidu-
aln¹  ilo�ci¹ referencyjn¹. 

Konwersja tymczasowa jest wa¿na w okresie jednego roku
kwotowego tj. od 1 kwiecieñ do 31 marzec roku nastêpnego,
wygasa automatycznie ostatniego dnia.

Wniosek o konwersjê indywidualnej ilo�ci referencyjnej rol-
nik wype³nia na formularzu ARR wraz z dokumentem
potwierdzaj¹cym posiadanie gospodarstwa rolnego . Dostawca
sk³ada osobi�cie lub przesy³a listem poleconym do Oddzia³u
Terenowego Agencji Rynku Rolnego najpó�niej do 31 grudnia
danego roku kwotowego.

Druki wniosków s¹ dostêpne na stronie internetowej
www.arr.gov.pl . O pomoc mo¿na siê zwróciæ do pracowników
MODR , którzy na bie¿¹co udzielaj¹ informacji oraz pomagaj¹
rolnikom w wype³nianiu w/w wniosków. 

Rolnik rozwijaj¹cy produkcjê mleka mo¿e ubiegaæ siê o
zwiêkszenie indywidualnej ilo�ci referencyjnej z rezerwy kra-
jowej. Warunkiem  przydzia³u indywidualnej ilo�ci referen-
cyjnej z krajowej rezerwy  w danym roku kwotowym jest zwiêk-
szenie sprzeda¿y mleka lub przetworów mlecznych w stosunku
do indywidualnej ilo�ci referencyjnej stanowi¹cej w³asno�æ pro-
ducenta w dniu 31 marca roku kwotowego poprzedzaj¹cego rok
kwotowy , w którym z³o¿ono wniosek.

Je¿eli producent otrzyma dodatkow¹ indywidualn¹ ilo�æ ref-
erencyjn¹ z krajowej rezerwy, to przez dwa lata nie mo¿e
sprzedaæ, podarowaæ ani oddaæ w u¿ywanie czê�ci lub ca³o�ci .

W przypadku  niewykorzystania co najmniej 70% indywidu-
alnej ilo�ci referencyjnej lub niewykorzystania jej w ogóle
dostawca nie mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie indywidualnej ilo�-
ci referencyjnej z krajowej  rezerwy w ci¹gu dwóch lat od wyda-
nia decyzji o zmniejszeniu lub cofniêciu prawa do indywidual-
nej ilo�ci referencyjnej .

Maria Nowak
Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego Limanowej 

Kwotowanie mleka
� wa¿ne informacje dla rolników

Gminie Jod³ownik
KATEGORIA GOSPODARSTWA SADOWNICZE:
I miejsce
� Janina i Adam Pazdan Szczyrzyc 53
II miejsce
� Maria i Eugeniusz Trzupek Janowice 22
� Anna i Robert  Noworolnik Jod³ownik 82
� Halina i Stanis³aw Wêgrzyn Góra �wiêtego Jana 23

KATEGORIA GOSPODARSTWA OGÓLNO ROLNE:
I miejsce
� Pawe³ i Urszula Dziedzic Krasne Lasocice 72
II miejsce
� Maria i Edward Górka Kostrza 48
� Stanis³aw Kud³acz Wilkowisko 148
III miejsce
� Bogdan Tabor Szyk 62
� Anna i Waldemar Bobek Pogorzany 216
� Józef Pala S³upia 23

KATEGORIA DZIA£KI:
I miejsce
� Kazimierz Bodzoñ Szyk 109/3
�  Ewa Pala Janowice 178
� Beata i Marek Szewczyk Wilkowisko 301 
II miejsce
� Stanis³aw Mi³kowiski Janowice 102
III miejsce
� Tadeusz Hans Szczyrzyc 146
� Genowefa Wêgrzyn Góra �wiêtego Jana 27
� Józef Spêdzia Pogorzany 160
� Krystyna Gaik Jod³ownik 175

Wyró¿nienia:
� Anna i Eugeniusz Warecki Krasne Lasocice 154
� Helena Pucia Kostrza 36
� Maria Ku�nierz S³upia 24
� Anna Kaim  Sadek 29

Nagrody rzeczowe zosta³y ufundowane przez
Wójta Gminy Jod³ownik i uroczy�cie wrêczone na
gminnym �wiêcie �Owocobrania� w Szczyrzycu.

Komisja Rolnictwa wysoko ceni sobie starania Wójta
na rzecz rolnictwa Gminy Jod³ownik jednocze�nie kieru-
je podziêkowania w imieniu swoim i rolników. 

Przewodnicz¹ca Komisji Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska

Maria Nowak 
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U
roczysto�ci rozpoczê³y siê
Msz¹ �wiêt¹ w ko�ciele para-
fialnym w Jod³owniku. Po

uroczystej Mszy �w. koncelebrowanej
pod przewodnictwem Ojca Opata Eu-
geniusza  W³odarczyka wszyscy udali
siê na plac oficjalnej uroczysto�ci. 

Na czele przemaszerowa³a orkie-
stra parafialna z Jod³ownika prowa-
dzona przez kapelmistrza Leonarda
Surówkê,  za orkiestr¹ � poczty sztan-
darowe wszystkich o�miu jednostek
naszej gminy, poczet sztandarowy
Gminnego Ko³a Zwi¹zku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
³ych Wiê�niów Politycznych w Jo-
d³owniku oraz szkó³ z Sadku-Kostrzy,
i z Jod³ownika a za sztandarami dru-
howie z OSP w Jod³owniku, tutejsza
M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza
oraz wszyscy zaproszeni go�cie.          

Nastêpnie, zgodnie ze stra¿ackim
ceremonia³em nast¹pi³o z³o¿enie ra-
portu, przegl¹d pododdzia³ów oraz
podniesienie Flagi Pañstwowej na
maszt. Orkiestra oprócz hymnu pañ-
stwowego odegra³a hymn stra¿y po-
¿arnych �Rycerze Floriana�, � tu na-
le¿y zaznaczyæ, ¿e jest prawdopodob-
nie jedyn¹ orkiestr¹ w województwie

ma³opolskim, która ma ten hymn
w swoim repertuarze. 

W dalszej czê�ci uroczysto�ci g³os
zabra³ Prezes jednostki Dh Andrzej
Frys, który powita³ wszystkich go�ci,
przypomnia³ historiê jod³ownickiej
stra¿y, podziêkowa³ wszystkim tym,
którzy przyczynili siê do zakupu no-
wego pojazdu oraz poprosi³ Probo-
szcza O. Wies³awa Rymarczyka o je-
go po�wiêcenie. 

Symbolicznego przekazania sa-
mochodu Naczelnikowi OSP w Jo-
d³owniku Janowi Burnusowi oraz
kierowcy Stanis³awowi Nowakowi
dokonali: Komendant Powiatowy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Li-
manowej starszy kapitan Grzegorz
Janczy, Cz³onek Prezydium Zarz¹-
du G³ównego Zwi¹zku OSP RP, Wi-
ceprezes i Dyrektor Biura Zarz¹du

Oddzia³u Wojewódzkiego woje-
wództwa Ma³opolskiego w Krako-
wie starszy brygadier w stanie spo-
czynku druh Czes³aw Kosiba, Dy-
rektor Biura Prawnego MSWiA Zbi-
gniew Wrona oraz   Wójt Gminy Jo-
d³ownik Pawe³ Stawarz. 

Przy tej okazji zas³u¿eni dzia³acze
oraz druhowie naszej gminy otrzyma-
li odznaczenia: 

� Z³oty Krzy¿ Zas³ugi � druh An-
drzej Frys.

� Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi druho-
wie: Kazimierz Noworolnik i Marian
Zaj¹c. 

� Medalem �Za Zas³ugi dla Po¿ar-
nictwa� odznaczeni zostali: Z³otym �
Pawe³ Stawarz, Zbigniew Wrona, Sta-
nis³aw Burnus, Jan Frys, Wies³aw �li-
wa.

� Srebrnym � Stanis³aw Wiktor,
Jerzy Czachurski, Józef �liwa, Jan
�liwa, Leonard Surówka.

� Br¹zowym � Sebastian Rusin.
� Odznak¹ �Stra¿ak Wzorowy�

odznaczeni zostali: Marcin Basta,
Piotr Bartosz, Grzegorz Rusin, Prze-
mys³aw Rusin, Krzysztof Sara, Woj-
ciech Wrona.

Kolejnym punktem programu by³y
okoliczno�ciowe przemówienia a na
koniec uroczysto�ci wyst¹pi³a m³o-
dzie¿ z Sadku � Kostrzy. 

Po oficjalnej czê�ci Wójt Gminy
oraz druhowie zaprosili wszystkich
na poczêstunek i zabawê stra¿ack¹.

Majowa uroczysto�æ
w Jod³owniku

Trzeciego maja w gminie Jod³ownik tradycyjnie obchodzona jest rocznica uchwalenia Kon-
stytucji, ale w tym roku  dla jod³ownickich druhów by³ to dzieñ szczególny � zosta³ po�wiê-
cony i przekazany jednostce nowy lekki samochód ratowniczy.


