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Fragment opowiadania �Gõdnie �wi¸ta� z ksi¹¿ki dr in¿. Ka-
zimierza Piwowarczyka �Pomiêdzy Cietniem a Kostrz¹�. Jest to
zbiór opowiadañ, wierszy, obrazków scenicznych w gwarze mie-
szkañców wsi po³o¿onych pomiêdzy górami Ciecieñ i Kostrza.
Aby w pe³ni oddaæ �d�wiêk gwary� autor wprowadzi³ dwa do-
datkowe znaki:� õ � - wymawia siê jak �³o� oraz �¸� - trudny do
okre�lenia (pomiêdzy �o�,�y� i �u�), który zdaniem autora pra-
wid³owo potrafi¹ wymówiæ tylko mieszkañcy tej okolicy.

... Wyjecha³em st¹d, blisko pó³ wieku temu. Zawsze
jednak mia³em kontakt z rodzinnymi stronami i z lud�mi znaj¹-
cymi gwarê. Rozmowa gwar¹ by³a dla mnie form¹ relaksu. £a-
twiej by³o wtedy znosiæ tê têsknotê do stron ojczystych, która z
wiekiem siê nasila i czasem a¿ boli... Znajomo�æ gwary trakto-
wa³em zawsze jako powód do dumy. Chcia³oby siê ten jêzyk
przodków zachowaæ dla potomnych. W opracowanych tekstach,
przekaza³em wiele autentycznych prze¿yæ i obserwacji. Uwzglê-
dni³em te¿ sposób budowy zdañ w potocznej mowie. To samo
dotyczy tego specyficznego humoru, charakteryzuj¹cego tutej-
sz¹ ludno�æ. W wypowiedziach, w rozmowach, zawsze siê tu
spotyka szczyptê dowcipu, satyry i humoru. 

Byæ mo¿e, miêdzy innymi, poprzez takie publikacje, uda³o
by siê tê piêkn¹ gwarê �ocaliæ od zapomnienia�... (od autora)

Gõdnie �wi¸ta
Downi tõ sie �wi¸ta Bõzygõ Narõdz¸nio nazywa³õ gõdnimi

�wi¸tami. Jo nie wi¸m locegõ tak nazywali. � Cy lotegõ, ze te
�wi¸ta by³y, i s¸ zawse takie urõcyste, wesõ³e? � Gõdy to prze-
ci¸ � zobawa, uciecha... A mõze lotegõ, ze w tym casie, põ
�wi¸tak, suzba s³a �na gõdy�? By³ downi taki zwycoj, ze parõb-
ki, dziywki i pastyrze mieli wtedy urlõpy, jagby teros mõzna pe-
dzieæ... Pakõwali przyõdziyw¸ dõ kuferków, w¸zo³ków, i �li kaj-
si dõ rõdziny õtpõcywaæ. W tym casie gazdõwie gõdzili tys
suzb¸ na nõwy rõk. � Targõwali sie za cõ ta suzba bedzie u ga-
zdy rõbiæ w nõwym rõku... Przygõtõwania dõ gõdnik �wi¸t
ci¸g³y sie przez ca³y Jadwont... Wcas ranõ, kõzdygõ dnia, õtpra-
wiane by³y, jak teros, roroty. � Duzõ ludzi chõdzi³õ na te roroty.
� Cheba wi¸cy jak teros... Kõzdy w tym casie jus my�lo³ õ
�wi¸tak i dõ �wi¸t sie ryktõwo³... Widaæ by³o, ze ludzie s¸
põbõzniejsi... Chõdzili przeci¸ na roroty, �piywali jadw¸ntõwe
pie�ni w kõ�ciele i põ cho³pak, põ�cili... Widzi mi sie, ze cheba
nie grzysyli tela, cõ zawse... Ale te põsty tõ by³y wtedy strasne.
� Nie takie jak teros. � Joda³o sie szyæk¸ bes ¸masty. Nawet gor-
ki sie parzy³o, zeby tam re�tki tuscu usun¸æ. Nojc¸�ci sie joda-
³o wtedy zimnioki z kapust¸m, z põstnym zur¸m, kas¸ i grõch
ze sus¸nymi �liwami, bõb... Przy tym szyækim, kõzdy my�lo³ nat
tym, jakby sie ta na �wi¸ta lepi õdzioæ. Za dziewcyn¸m wys-
trõj¸n¸m c¸�ci sie kawalyrõwie õgl¸dali, a kawalyr wyryktõwa-
ny zawse by³ lepi u dziewuch widziany. � Gazd¸ i ga�dzin¸ tõ
jus z daleka mõznõ by³o põ przyõdziywie põznaæ... Przet �wi¸ta-
mi rõbi³õ sie, põ cho³pak, gr¸ntõwne põrz¸tki. � Kõbiyty biyli-
³y, sprz¸ta³y, my³y cõ ta by³o dõ myci¸. Przet wilij¸m ca³o rõdzi-
na sie gr¸ntõwnie my³a... By³õ tõ n¸jc¸�ci k¸panie w baliji, ce-
brzyku, a nojlepi w becce. � Wlywa³o sie gõr¸c¸ wõd¸ i wk³a-
da³õ, cõ jakisi cas grz¸ne w kuchni kamiynie, zeby wõda nie wy-
styd³a... K¸pali sie w taki wõdzie szyscy, põ kõleji, õt
nojm³õtsygõ dõ nojstarsygõ... Nie zawse ta wõda by³a zmi¸nia-
no, tõtys t¸n õstatni sie k¸po³ w dõ� m¸tny wõdzie. Jagby ta nie
by³o, tõ szyscy sie põculi õcysc¸ni, nie inõ na dusy � põ põ�cie
i mõdlitwak, ale na ciele tys...

N¸, i nadeset t¸n dzi¸j wilijny. � Cu³õ sie tõ �wi¸tõ jagby w
põwietrzu... Ludzie sie krz¸tali wedle õbyj�æ gõspõdarskik. �
Sykõwali futra� lo gadziny na ca³e �wi¸ta. � K¸jcyli põrz¸tki
kõle cho³p i w izbak, zeby by³o piykni lo siebie, i jak we �wi¸ta
gõ�cie przyd¸. Baby piek³y bukty i kõ³oce, gõtõwa³y, cõ ta
mõg³y, na wiecerz¸ wilijn¸. Na stõle sie k³ad³õ sianõ, na sianie

õp³atki, w k¸cie za� takie ma³e snõpecki s³¸my... By³ tys taki,
bardzõ stary zwycoj, zeby sie we wilij¸ przeprosaæ i gõdziæ, jak
sie ta ktõ z kim gniywo³... Jagby nie godaæ, tõ t¸n zwycoj by³
piykny, i skõda, ze sie õ nim zapõmino. A przeci¸ wystarcy³o,
jak chõp babie põwiedzio³: jo cie Magdu� przepros¸m, a õna
mu na tõ, ze gõ tys przeproso... Wiad¸mõ jus by³o, ze sie przes
ca³e �wi¸ta bed¸ lubieæ, a cas¸m i dõ nõwygõ rõku, abõ jesce
duzy. � Dõbre i tõ... Gõrzy by³o, jak ta ktõ k¸mu miedz¸ zaõro³,
abõ jak¸ ins¸ skõd¸ wyrz¸dziu³. � Wtedy sie trza by³o duzy
przeprosaæ, a cas¸m skõd¸ naprawiaæ... Wiecerz¸ wilijn¸
mõznõ by³o je�, jak sie na niebie piyrso gwiozda põkoza³a. Wte-
dy sie zapola³õ �wiycki na drzywku, szyscy brali õp³atki... Piyr-
sy sie zacyno³ õp³atk¸m ³omaæ, i zyc¸nio sk³adaæ, nojstarsy i
nojwo�niejsy w cho³pie � gazda. � Set õn tak õt jednygõ dõ
dr¸gigõ põ stars¸jstwie i znoc¸niu. � K¸jcy³o sie na nojm³õdsyk
i na pastyrzu, jak takigõ trzymali. Põtym jus szyscy sie ³õmali
õp³atkami i zycyli se zdrõwio, sc¸�cio...a spiesyli sie, bõ kõzdy
by³ g³õdny. Jad³õ sie wtedy rõzne põtrawy. � Niby musia³o ik
byæ dwano�cie, ale biydniejsyk nie by³o na tõ staæ. Nojc¸�ci sie
gõtõwa³o na wilij¸ zur z grzybami i ze zimniokami, kapust¸ z
grzybami, piyrõgi, kas¸ ze sus¸nymi �liwami, fasõl¸... Szyækie te
põtrowy by³y jesce põstne, chõæ jus z mas³¸m i ze �mietan¸m.
Cõsi z miysa mõznõ by³o je� dõpiyrõ, jak sie z Pónõckõwe przy-
s³o. Jak sie jus szyscy najedli, tõ �piywali kõl¸dy. By³y tys wilij-
ne wrõzby. Wrõzy³o sie z tegõ, kiela ktõ mio³ pestek na stõle, põ
zjedz¸nyk piyrõgak ze �liwami. Dziewcyny nasuchiwa³y, z ktõre
str¸ny pies zasceko, bõ z te str¸ny pewnie kawalyr przydzie. �
By³y tys i inne wrõzby... Põ wiliji, wychõdzi³o sie z sikiyr¸m dõ
sadu... Jed¸n sie zamiyrzo³ sikiyr¸m na jab³oj, a dr¸gi wo³o³: nie
�cinoj, bõ bedzie rõdzi³a! Õbwi¸zõwa³o sie tys drzewa põwrõse³-
kami ze s³õmy, ktõro by³a w izbie przy wiecerzy wilijny. Re�tki
z wieczerze sie zanõsi³o gadzinie dõ õbõry. � Sucha³o sie tys, cy
zwierz¸ta luckim g³õs¸m godaj¸, ale cheba nik nie swyso³... Õ
gõdzinie dwunosty w nõcy zawse by³a w kõ�ciele msa �
Pónõckõwo. � W innyk str¸nak, tõ sie nazywo Pastyrka, ale u
nos sie zawdy chõdzi³o na Pónõckõw¸... i niek tak jus bedzie.
Msa � Pónõckõwo � zawdy by³a bardzõ urõcysto. W kõ�ciele by-
³a piykno sõpka, by³y chõjinki, �wiyci³o sie duzõ �wiycek. W
piyrsy dzi¸j �wi¸t ludzie �li dõ kõ�cio³a, jedli, �piywali kõl¸dy...
Dr¸gi dzi¸j, Scepana, by³ przeznac¸ny na õdwiedziny. � Õdwiy-
dza³y sie rõdziny, przychõdzili znaj¸mi, przyjociele... Kawa-
lyrõwie �li dõ swõjik pani¸n. C¸stõwali sie szyscy, cym ta ktõ
mõg. Gõrzo³k¸ sie tys pi³õ, cas¸m nawet duzõ... A trza wie-
dzieæ, ze norõd w tyk str¸nak jes bardzõ gõ�cinny. � S¸m by nie
zjot, a dr¸gimu by do³... W Scepana, starym zwycaj¸m, �wi¸ci-
³o sie w kõ�ciele, õwies. � Tym �wi¸c¸nym õws¸m szyscy õbrzu-
cali... Mõznõ nawet pedzieæ, ze sie õws¸m bili. Õt Bõzygõ
Narõdz¸nio dõ Trzek Kr¸li chõdzili kõl¸dnicy ze sõpk¸m, z
gwiozd¸m, tur¸ni¸m, Herõd¸m, �mierci¸m, Zyd¸m... Byli tacy
cõ õdgrywali ca³e jose³ka. Trafia³õ sie tys c¸stõ, ze mõdzi, a na-
wet i starsi, jak sie we �wi¸ta zebrali, tõ uradzili zeby põ
kõl¸dzie i�. � Na põcekaniu zrõbili jakõsi muzyk¸... Dõbrze by-
³o, jak ktõry umio³ na jakimsi instrum¸ncie graæ, ale mõznõ
by³õ graæ na grzebiyniak, tuc sie na staryk grotak, cy na cymsi
tam... Cas¸m zmajstrõwali jak¸si gwiozd¸... Widzio³em ros, jak
tur¸nia õtgrywo³ pies, wystawiany pysk¸m dõ õkna. Ca³y cas
chõdzi³õ õ tõ, zeby sie gõspõdorz nie zõri¸ntõwo³, ze tõ nie s¸
prowdziwe kõl¸dniki, i zeby õtwõrzy³ d�wi. � Wtedy sie szyscy
wepchali dõ �rõtka... Gõspõdorz musio³ cymsi põc¸stõwaæ...
Põ�piywali, põ�pasõwali, zabrali gõspõdorzy i põ�li dali dõ
znaj¸mków, przyjocieli...

Dzi� jus sie tak nie bawi¸. � Jes telewizyjo, dyskõteki i
dõbrze... Ale tegõ starygõ tys skõda. � Ludzie wtedy, tak jakõsi
blizy siebie byli, i cheba bardzi sie lubieli.
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Szanowni Pañstwo.

G
mina Jod³ownik mo¿e z pewno�ci¹ zaliczyæ
mijaj¹cy rok jako �rok sukcesów� w pozyski-
waniu �rodków pozabud¿etowych. �rodki te

zosta³y pozyskane na realizacjê zadañ inwestycyjnych
w o�wiacie oraz na realizacjê zadañ infrastruktural-
nych naszej Gminy, do których zaliczamy budowê no-
wych dróg, budowê nowego odcinka kanalizacji sani-
tarnej w Jod³owniku oraz rozbudowê wodoci¹gu.
Przedstawiaj¹c swoje sprawozdanie z wykonania bu-
d¿etu za rok 2004 chcia³bym rozpocz¹æ od inwestycji

w O�wiacie. Program termomodernizacyjny to z pew-
no�ci¹ jedno z najwiêkszych i priorytetowych zadañ
inwestycyjnych w Gminie. Wszed³ on w fazê II etapu. 

Pierwszy etap zgodnie z za³o¿eniami obejmowa³ pra-
ce renowacyjne w piêciu szko³ach oraz dwóch przed-
szkolach: wykonane w roku 2003 � wymiana stolarki
okiennej, rok 2004 � wymianie instalacji CO, docieple-
nie �cian i stropów, wymiana kot³owni wêglowych na ga-

zowe w Przedszkolach w Szczyrzycu i Jod³owniku.
W tych przedszkolach dokonano tak¿e wymiany dachów. 

Wymieniono równie¿ kot³owniê wêglow¹ na kolektor
gruntowy z pomp¹ ciep³a w Krasnem-Lasocicach.
�ród³em finansowania programu termomodernizacji by-
³y �rodki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie oraz  �rodki bud¿etowe Gminy. 

Dla zobrazowania �róde³ finansowania i wielko�ci
poniesionych nak³adów przedstawiamy zrealizowane in-
westycje w formie tabelarycznej:

Sprawozdanie Wójta Gminy Jod³ownik 
Paw³a Stawarza

z wykonania bud¿etu za rok 2004

Przedszkole w Jod³owniku

Obecny wygl¹d Szko³y Podstawowej
w Krasnem-Lasocicach

Przedszkole w Szczyrzycu

Lp.
1.

2.

NAZWA OBIEKTU
Termomodernizacja Szko³y Podstawowej
w Krasnem � Lasocicach
Zakres wykonanych prac:

3 modernizacja kot³owni wêglowej na
kolektor gruntowy z pomp¹ ciep³a,

3 wymiana instalacji c.o.
3 ocieplenie budynku wraz z wymian¹ stolarki

Koszt inwestycji � 393 625,12 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Dotacja z NFO� � 147 100,00 z³, wykonano:
Dotacja z WFO� � 35 880,00 z³
�rodki w³asne � 210 645,12 z³
Termomodernizacja Szko³y Podstawowej
w Szczyrzycu
Zakres wykonanych prac:

3 wymiana instalacji c.o.
3ocieplenie budynku wraz z wymian¹ stolarki.
Koszt inwestycji � 335 756,08 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Dotacja z NFO� � 157 700,00 z³
Dotacja z WFO� � 42 303,00 z³
�rodki w³asne � 135 753,08 z³



Ogó³em koszt termomodernizacji wyniós³:
1 579 173,87 z³ w tym:
l �rodki pozyskane z zewn¹trz (NFO� i WFO�)

773 657,00 z³
l �rodki w³asne 805 516,69 z³.

W sk³ad �rodków w³asnych Gminy zaliczono rów-
nie¿ preferencyjny kredyt termomodernizacyjny oraz
premie termomodernizacyjn¹ z Banku Gospodarstwa

Krajowego, która po zakoñczeniu i rozli-czeniu zosta-
³a zwrócona w kwocie 188 769,75 z³. W�ród inwesty-
cji zwi¹zanych z termomodenizacj¹ znalaz³a siê Szko-
³a Podstawowa w Szyku, w której oprócz wymiany sto-
larki okiennej, ocieplenia �cian i stropu zwrócono
uwagê na fakt prowadzenia zajêæ w systemie dwuzmia-
nowym. 

W zwi¹zku z tym wygospodarowano �rodki na wy-
budowanie klatki schodowej która bêdzie prowadziæ
do dwóch nowych sal, dziêki którym bêdzie mo¿na
prowadziæ zajêcia na jedn¹ zmianê. Nowa kuchnia po-
zwoli³a na uruchomienie wydawania posi³ków,
z których korzystaj¹ prawie wszystkie dzieci ucz¹ce
siê w Szkole Podstawowej w Szyku, tym samym pro-
gramem do¿ywiania uczniów zosta³ objêty Zespó³
Szkó³ w Sadku � Kostrzy.

Oprócz w/w zadañ Gimnazjum i Szko³a Podstawo-
wa w Wilkowisku na 100-lecie swojego istnienia otrzy-
ma³a nowy gabinet stomatologiczny wraz z wyposa¿e-
niem. Na te inwestycje Rada Gminy przeznaczy³a kwo-
tê 50 tys. z³. Mamy nadziejê ¿e niebawem lekarz sto-
matolog rozpocznie pracê lecz¹c nie tylko ma³ych pa-
cjentów lecz równie¿ doros³ych mieszkañców Wilkowi-
ska i okolic. Teren obok szko³y zyska³ now¹ nawierzch-
niê asfaltow¹ za kwotê 29 tys. z³  oraz wykonano re-
mont chodnika prowadz¹cego do pomnika patrona tej
Szko³y T. Ko�ciuszki, wykonanego przez miejscowego
artystê Mariusza Burdka, absolwenta tej szko³y.
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Lp.
3.

4.

5.

6.

7.

NAZWA OBIEKTU
Termomodernizacja Gimnazjum w Jod³owniku
Zakres wykonanych prac:

3 wymiana instalacji c. o.
3 ocieplenie budynku wraz z wymian¹ stolarki.

Koszt inwestycji � 223 490,52 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Dotacja z NFO� � 87 100,00 z³
Dotacja z WFO� � 35 200,00 z³
�rodki w³asne � 101 190,52 z³
Termomodernizacja Przedszkola w Szczyrzycu
Zakres wykonanych prac:

3 modernizacja kot³owni wêglowej na gazow¹,
3 wymiana instalacji c. o.
3 ocieplenie budynku wraz z wymiana stolarki

Pozyskane �rodki finansowania:
Koszt inwestycji � 84 362,78 z³
Dotacja z NFO� � 26 800,00 z³
�rodki w³asne � 57 562,78 z³
Termomodernizacja Szko³y Podstawowej w Szyku
Zakres wykonanych prac:

3 wymiana instalacji c. o.
3ocieplenie budynku wraz z wymian¹ stolarki

Koszt inwestycji � 177 272,94 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Dotacja z NFO� � 59 500,00  z³
Dotacja z WFO� � 26 834,00 z³
�rodki w³asne � 90 938,94  z³
Termomodernizacja Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Wilkowisku
Zakres wykonanych prac:

3 wymiana instalacji c.o.
3ocieplenie budynku wraz z wymiana stolarki

Koszt inwestycji � 277 859,34 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Dotacja z NFO� � 92 800,00 z³
Dotacja z WFO� � 33 440,00 z³
�rodki w³asne � 151 619,34  z³
Termomodernizacja Przedszkola w Jod³owniku
Zakres wykonanych prac:

3 modernizacja kot³owni wêglowej na gazow¹,
3wymiana instalacji c.o.
3ocieplenie budynku wraz z wymiana stolarki

Pozyskane �rodki finansowania:
Koszt inwestycji � 86 807,09 z³
Dotacja z NFO� � 29 000,00 z³
�rodki w³asne �  57 806,91 z³

Szko³a Podstawowa w Szyku

Nowy gabinet stomatologiczny w Wilkowisku
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We wrze�niu tego roku zosta³ oddany do u¿ytku
pierwszy obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia,
który by³ marzeniem wielu pokoleñ naszych mie-
szkañców. Obiekt ten to sala gimnastyczna wraz z za-
pleczem i galeri¹ widokow¹ w Szczyrzycu. Czê�æ
funduszy na realizacjê tego zadania pozyskali�my z
UKWiS (w roku 2001 � 100 000 z³, w 2002 roku �
100 000 z³, w 2003 roku � 50 000 z³, 2004 roku �
50 000 z³), pozosta³e �rodki pochodzi³y z bud¿etu
Gminy. W roku 2004 wykonali�my prace termomo-
dernizacyjne kolejnych obiektów o�wiatowych, do

których nale¿y Szko³a Podstawowa prowadzona
przez Stowarzyszenie O�wiatowe w Mstowie, na
które pozyskano �rodki z Funduszu PAOW kompo-
nent B-2 � 37 tys. z³ przy udziale �rodków w³asnych
Gminy � 82 tys. z³.  

Kolejnym obiektem, który znalaz³ siê na li�cie
rankingowej dofinansowania to stylowy, prawie za-
bytkowy obiekt Gimnazjum w Szczyrzycu,
w którym zosta³o wyremontowane ju¿ wnêtrze. Ma-
my nadziejê, ¿e prace termomodernizacyjne roz-
poczn¹ siê na pocz¹tku 2005 roku. Da to w efekcie
gruntowny remont 10-ciu obiektów o�wiatowych.
Pozostan¹ do remontu cztery obiekty u¿yteczno�ci
publicznej tj. Szko³a Podstawowa w Jod³owniku,
O�rodek Zdrowia w Jod³owniku, O�rodek Zdrowia
w Szczyrzycu oraz obiekt Zespo³u Szkó³ w Sadku-
Kostrzy stosowne wnioski o dofinansowanie zosta-
³y z³o¿one do Narodowego Funduszu Zdrowia i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie. Mamy nadziejê ¿e
prace w tych obiektach zostan¹ wykonane
w roku 2005. 

Zgodnie z za³o¿eniami przyst¹pili�my do realizacji
programu przedakcesyjnego SAPARD. Z³o¿one przez
Gminê trzy wnioski do tego¿ programu otrzyma³y do-
finansowanie. Pierwszy na kanalizacjê sanitarn¹ dla
Jod³ownika, obejmuj¹cy osiedla Nad Stawem, Zagro-
dy, Nad Ko�cio³em i D¹browa . 

Drugi wniosek obejmowa³ rozbudowê wodoci¹gu
w Jod³owniku, który przewidywa³ równolegle z ka-
nalizacj¹ sanitarn¹ budowê magistrali wodoci¹gowej

we wspólnym wykopie. W fazie koñcowej s¹ uzgo-
dnie-nia projektu w³¹czenia wodoci¹gu do istniej¹-
cej sieci wodoci¹gowej oraz uruchomienia dwóch
ujêæ wody (obok bazy SKR w Jod³owniku), bêd¹-
cych w posiadaniu Gminy. Planowany termin uru-
chomienia  wodoci¹gu w Jod³owniku to koniec roku
2005. Bardzo wa¿ne dla Gminy s¹ zagadnienia zwi¹-
zane z zaopatrzeniem w wodê mieszkañców naszej
Gminy, dlatego te¿ realizowany jest program poszu-
kiwawczo � badawczy, na podstawie którego zlokali-
zowano miejsca na ujêcia wody. W tym roku Gmina
naby³a na w³asno�æ tereny z ujêciami wody w Jo-
d³owniku (Markuszowa � Borek) w Wilkowisku (Za-
górze). Na bazie zakupionych terenów z ujêciami
wody oraz przeprowadzonych wcze�niej badañ przy-
st¹pili�my do opracowania wieloletniego programu
zaopatrzenia Gminy w wodê, na podstawie którego
wyst¹pimy z wnioskiem, w celu pozyskania �rodków
z funduszy pozabud¿etowych.

Trzeci wniosek, który otrzyma³ dofinansowanie
to modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Koza
� Gruszów � Morajko w Janowicach o d³ugo�ci
1730 mb. Nale¿y dodaæ, ¿e dofinansowanie tych in-
westycji kszta³tuje siê w przypadku kanalizacji i wo-
doci¹gu na poziomie 65% warto�ci zadania, nato-
miast w przypadku drogi jest to 50%. Warto�æ oraz
sposoby finansowania tych inwestycji przedstawia
poni¿sza tabela:

Ten rok to równie¿ inwestycje w remonty infra-
struk-tury drogowej. Na 5-ciu odcinkach, dziêki �rod-
kom pozyskanym z Kancelarii Prezesa Ministrów, po-
³o-¿ono nowe nawierzchnie asfaltowe: 
l droga Dobroniów � Kamieniec 
l droga Wilkowisko Poddêbie
l droga Dzio³ek w Szczyrzycu
l droga Szyk � Cmentarz
l droga Jod³ownik Cmentarz

Szko³a Podstawowa w Mstowie

Lp.
1.

2.

3.

OPIS INWESTYCJI
Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz
z przy³¹czami w miejscowo�ci Jod³ownik
Centrum. Osiedla: Nad Ko�cio³em, Zagrody,
Nad Stawem, D¹browa. 
Koszt inwestycji � 611 784,57 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Program SAPARD � 397 659,97 z³
�rodki w³asne � 214 000,00 z³ 
Rozbudowa wodoci¹gu w Jod³owniku
Koszt inwestycji � 282 669,45 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Program SAPARD � 197 868,61 z³ 
Droga Koza � Gruszów � Morajko w Janowicach
Koszt inwestycji � 404 015,90 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Program SAPARD � 202 007,95 z³
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Rada Gminy w uchwale bud¿etowej jak co roku zagwarantowa-
³a 48 tys. z³ na 12-�cie so³ectw. �rodki te w kwocie 4 tys. z³ So³tysi
wraz z Radami so³eckimi wykorzystali na zakup przepustów, ¿wi-
rowanie dróg, kopanie rowów. Pozyskano równie¿ �rodki z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych pochodz¹cych z Urzêdu Marsza³-
kowskiego, które przeznaczono na utwardzenie nowych odcinków
dróg na terenie Gminy. Przyst¹pili�my do przygotowania progra-
mu stabilizacji osuwisk w Szyku � Bucówka� , �Zimna Woda� oraz
osuwisko Kostrza � Pod Gajówk¹� i �Nad zbiornikiem�. Na ten
cel otrzymali�my promesê dla Szyku � 31 tys. z³, dla Kostrzy � 124
tys. z³. �rodki te s¹ przeznaczone na wykonanie dokumentacji ge-
ologiczno-in¿ynierskiej dla tych osuwisk. Dokumentacja na te osu-
wiska winna powstaæ do koñca 2005 roku. Do zadañ Gminy nale-
¿y ochrona przeciwpo¿arowa, na któr¹ przezna-czono 120 tys. z³.
Fundusze te zosta³y rozdysponowane przez Zarz¹d Gminny OSP
na poszczególne jednostki. Dodatkowe wsparcie otrzyma³a jedno-
stka OSP w Szczyrzycu na realizacjê budowy gara¿u w kwocie
25 tys. z³. W listopadzie bie¿¹cego roku OSP Jod³ownik zosta³a
wzbogacona o lekki samochód ratowniczy marki Ford który
w swoim wyposa¿eniu posiada miêdzy innymi pompê wysokoci-
�nieniow¹ do usuwania plam jakie mog¹ powstaæ na drogach
w wyniku uszkodzeñ pojazdów mechanicznych. Jednostka Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Wilkowisku obchodzi³a jubileusz 50 � le-
cia powstania, z okazji tego jubileuszu Rada Gminy postanowi³a
wygospodarowaæ �rodki finansowe na utwardzenie i zaasfaltowa-
nie placu przed Remiz¹ za kwotê 29 tys. z³ Jednostka jako trzecia
w Gminie Jod³ownik po Krasnem-Lasocicach i Jod³owniku zosta-
³a w³¹czona do Krajowego Systemu Ratowniczo � Ga�niczego. 

W opracowaniu jest projekt dobudowy do remizy nowego gara¿u
oraz powiêkszenia sali, która obec-nie jest zbyt ma³a do organizo-
wania wiêkszych uroczysto�ci. 

W dziedzinie kultury nasza Gmina równie¿ ma swoje osi¹gniê-
cia. Na trwa³e do kalendarza imprez Gminnych wpisuj¹ siê: orga-
nizacja dnia dziecka przy pomocy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jod³owniku, Owocobrania, oraz wystaw i konkursów m in. kon-
kursu fotograficznego �Przydro¿ne krzy¿e i kapliczki�, który zo-
sta³ wystawiony w nowo otwartej siedzibie Biblioteki w Jod³owni-
ku. Otwarcie biblioteki by³o mo¿liwe dziêki �rodkom z bud¿etu
Gminy, na które zosta³o przeznaczone 60 tys. z³. 

W ostatnich latach zauwa¿a siê zaintereso-wanie m³odzie¿y gr¹
na instrumentach dêtych, których umiejêtno�ci mogli�my do-
strzec podczas koncertu chóru i orkiestr dêtych, w czasie uroczy-
sto�ci z okazji 11 listopada. Aby rozbudzaæ zainteresowania i talen-
ty w�ród m³odych mieszkañców z terenu naszej Gminy zosta³ za-
trudniony instruktor gry na instrumentach muzycznych � prowa-
dzi zajêcia w 5-ciu szko³ach jest, nim  Pan Wies³aw Surówka. Dla-
tego te¿ przeznaczanie funduszy na zakup nowych instrumentów
jest jak najbardziej trafn¹ decyzj¹. 

Sukcesywnie realizujemy program budowy obiektów sporto-
wych m. in. boisk sportowych i sal gimnastycznych przy obiektach
o�wiatowych. Przygotowujemy równie¿ projekty boisk sportowych
dla: Krasnych-Lasocic i Wilkowiska. Posiadamy projekt budowy sa-
li gimnastycznej przy Zespole Szkó³ w Jod³owniku, który zosta³ z³o-

¿ony w formie wniosku o pomoc finansow¹ do funduszy struktural-
nych. Program przewiduje budowê sal przy obiektach szkolnych
w Wilkowisku, Sadku-Kostrzy, w Kra-snem-Lasocicach oraz Szyku.

Staramy siê wspieraæ finansowo obydwa kluby sportowe: LKS
�Jod³ownik� i LKS �Orkan� Szczyrzyc. Na terenie Jod³ownika
i Szczyrzyca zatrudnieni s¹ trenerzy szkol¹cy m³odych pi³karzy,
którzy w przysz³o�ci zasil¹ nasze kluby pi¹toligowe.

Korzystaj¹c z okazji pragnê serdecznie podziêkowaæ za wspó³pra-
cê, pomoc i zrozumienie w mijaj¹cym roku Radnym Gminy Jod³ow-
nik, So³tysom oraz wszystkim mieszkañcom naszej gminy.

Wójt Gminy Pawe³ Stawarz

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

OPIS INWESTYCJI
Droga Wilkowisko � Poddêbie w Wilkowisku
i Jod³owniku
Koszt inwestycji � 51 504,78 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Dotacja z KPRM � 41 203,00 z³
�rodki w³asne � 10 301,78 z³
Droga Dobroniów � Kamieniec
Koszt inwestycji � 23 993,74 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Dotacja z KPRM � 19 194,00 z³
�rodki w³asne � 4 799,74 z³
Droga Dzio³ek w Szczyrzycu
Koszt inwestycji � 38 487,67 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Dotacja z KPRM � 30 790,00  z³
�rodki w³asne � 7 697,67 z³
Droga Szyk � Cmentarz w Szyku
Koszt inwestycji � 45 975,41 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Dotacja z KPRM � 36 780,00 z³
�rodki w³asne � 9 195,41 z³
Droga Jod³ownik �  Cmentarz
Koszt inwestycji � 45 775,91 z³
Pozyskane �rodki finansowania:
Dotacja z KPRM � 36 620,00  z³
�rodki w³asne � 9 155,91 z³

Za udzia³ w zawodach sportowo-po¿arniczych
jednostki OSP otrzyma³y nagrody w postaci wê¿y W-75

Gminny Dzieñ Dziecka
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100 lat szkolnictwa w Wilkowisku to szczególne wydarzenie dla
wsi, a tym bardziej dla szko³y, gdzie zrodzi³y siê jego pocz¹tki. Ka¿-
dy jubileusz jest powrotem do zdarzeñ i ludzi, a jubileusz szko³y jest
równie¿ powrotem do lat m³odo�ci. Stoi za nim bardzo du¿a rzesza
wychowanków, ogromna praca pokoleñ nauczycieli, która jest czê-
sto niewspó³mierna do efektów. 

Historia o�wiaty w Wilkowisku ma d³ug¹ tradycjê, siêga bowiem
wieku XVI. Pierwsze wzmianki o istnieniu szko³y jak podaje kroni-
ka parafialna, pod dat¹ 1596r.; w Wilkowisku istnieje szko³a �zajmu-
j¹ca dom w dobrym stanie i to z ogrodem dla rektora. Uczono
w niej dobrych obyczajów, ¿ycia cnotliwego i wiedzy; gramatyki
i nauki chrze�cijañskiej�. Tak by³o do 1782 r. wówczas cesarz Józef
II zlikwidowa³ szko³ê zarzucaj¹c brak odpowiednich warunków do
jej prowadzenia. �Warto
jeszcze zaznaczyæ, ¿e
w Wilkowisku powiêk-
sza siê liczba uczniów
w szkole. W roku 1838
jest ich 15 za� w 1865
jest ju¿ 69 uczniów.
�wiadczy to o wzro�cie
o�wiaty i zrozumieniu
rodziców dla nauki ich
dzieci. Patronuje szko³ê
proboszcz i dziedzic. 

Od wrze�nia 1904 r.
zostaje zorganizowana
szko³a w Wilkowisku.
Jest to pocz¹tek nowej ery szkolnictwa w Wilkowisku. Pierwsz¹ na-
uczycielk¹ jest Elwira Skrzywankowa po niej Józef Chmura, Maria
Paliwkówna i Helena Zegartowska. Nauczyciele ci uczyli na organi-
stówce. Ludno�æ Wilkowiska marzy³a o szkole z prawdziwego zda-
rzenia tote¿ dziêki staraniom ksiêdza proboszcza Leona Gruszo-
wieckiego na budowê szko³y wie� otrzyma³a zasi³ek z Rady Szkolnej
Krajowej. 

W 1912 r. oddano do u¿ytku budynek szkolny, w nim prowadzo-
no zajêcia programowe 4-letniej szko³y powszechniej. Od tego roku
funkcjonuje szko³a dwuklasowa, kierownikiem jest Stanis³aw Skocz.

Lata II wojny �wiatowej dla mieszkañców Wilkowiska to okres
niepewno�ci i niepokoju, jednak¿e nauki nie przerwano. W maju
1940 funkcjê kierownika szko³y obejmuje pan Bronis³aw Janowiec.
Funkcjê te nieprzerwanie pe³ni³ przez 33 lata. To za jego kadencji
po II wojnie, w latach 60-tych powstaje nowa szko³a o�mioklasowa,
która zmodernizowana s³u¿y m³odzie¿y do dzi�. 

W grudniu 1969 r. dziêki staraniom pana Janowca, Kuratorium
O�wiaty w Krakowie nada³o szkole imiê Tadeusza Ko�ciuszki. 

Kolejnym dyrektorem zostaje pan Kazimierz Pachut. Po nim
funkcjê tê obejmuje pan Stanis³aw Czyrnek. Dziêki jego staraniom
zostaje wybudowana kot³ownia a wiêc stare piece kaflowe zostaj¹
zamienione na centralne ogrzewanie. 

W latach 1998-2000 dokonano rozbudowy budynku szkolnego.
W nowo dobudowanej czê�ci szko³y funkcjonuje nauczanie zinte-
growane (klasy 0-3).

3 pa�dziernika 1998 r. szko³a otrzyma³a sztandar. 
W ci¹gu 100 lat istnienia szko³y w Wilkowisku przewinê³o siê

przez ni¹ 50 nauczycieli. Wielu z nich nie ma ju¿ dzi� z nami. Mu-
ry szko³y opu�ci³a spora rzesza absolwentów, ok. 2000.

Klimat w naszej szkole by³ zawsze dobry nawet w najtrudniej-
szych chwilach. Mieszkañcy naszej wsi wspólnym dzia³aniem do-
chodzili do tego co maj¹ dzisiaj� zawsze chêtnie nie�li pomoc szko-
le, gdy tylko by³a taka potrzeba.

Wójt gminy pan Pawe³ Stawarz rozpoczyna i konsekwentnie eta-
pami realizuje termo modernizacje szko³y (tj: wymianê okien, cen-

tralnego ogrzewania
oraz docieplenie ca³ego
budynku szkolnego
wraz z jego malowa-
niem. To w³a�nie on ob-
j¹³ honorowy patronat
nad tym wspania³ym ju-
bileuszem za co jestem
mu ogromnie wdziêcz-
na.  To dziêki jego stara-
niom mogli�my ten ju-
bileusz tak godnie ucz-
ciæ. Mamy wyasfaltowa-
ny teren wokó³ szko³y
oraz nowy chodnik

przed budynkiem. Otrzymali�my równie¿ gabinet stomatologiczny,
który bêdzie s³u¿y³ nie tylko m³odzie¿y szkolnej, ale wszystkim mie-
szkañcom.

Rocznicê tê postanowili�my uczciæ uroczystymi obchodami
09.10.2004 r. Jednym z g³ównych punktów uroczysto�ci by³o odsu-
niêcie pomnika Tadeusza Ko�ciuszki � patrona naszej szko³y. Rze�-
bê tê wykona³ i podarowa³ nam nasz absolwent a obecnie maturzy-
sta Liceum Kenara w Zakopanem Mariusz Burdek. Kolejnym punk-
tem tej uroczysto�ci by³o otwarcie gabinetu stomatologicznego oraz
nowoczesnej sali komputerowej , któr¹ otrzymali�my z MEN. Od-
s³oniêcia pomnika, otwarcia gabinetu stomatologicznego oraz pra-
cowni komputerowej dokonali go�cie:
� Pose³ na Sejm RP � Tadeusz Parchañski
� Cz³onek Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego � Wies³aw

Zimowski
� Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Limanowskiego � Boles³aw ¯aba
� Ma³opolski Kurator O�wiaty  � El¿bieta Lêcznarowicz 
� Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska �

W³odzimierz Mazurek
� Wójt Gminy Jod³ownik � Pawe³ Stawarz
� Przewodnicz¹cy Samorz¹dów Uczniowskich Szko³y Podstawo-

wej i Gimnazjum � �liwa Dominika i Toporkiewicz Katarzyna.

1904-2004 � 100 lat powstania Szko³y w Wilkowisku (uroczyste obchody 09.10.2004 r.)

�Siebie samego doskonaliæ nie zapomnij�
(Tadeusz Ko�ciuszko)

Pasowanie pierwszoklasistów
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W Wilkowisku od 1954r. datuje siê pierwsze wzmianki o próbie
powo³ania spo³ecznej organizacji stra¿ackiej, zorganizowania i przy-
gotowania sprzêtu po¿arniczego. By³a to konieczna potrzeba wyni-
kaj¹ca z ówczesnego stanu zagro¿enia po¿arowego, zwa¿ywszy ¿e
wiêkszo�æ budynków mieszkalnych i gospodarskich by³a drewniana
i mia³a s³omiane pokrycia dachowe tzw. strzechy. 

Rok 1954 to rok zmian w podziale administracyjnym ca³ego ob-
szaru PRL. Istniej¹ce do tej pory obszary gmin zostaj¹ podzielone
na jednostki administracyjne o nazwie Gromadzkie Rady Narodo-
we. Gmina Jod³ownik ma ich piêæ. Wilkowisko sta³o siê wówczas
oddzieln¹ jednostk¹ administracyjn¹ z w³asnym Prezydium i w³asn¹
siedzib¹ w³adz. Pierwszym przewodnicz¹cym Gromadzkiej Rady
Narodowej by³ Stanis³aw Mirzyñski, który to na polecenie Komen-
danta Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Limanowej porucznika Tara-
ska na zebraniu w listopadzie 1955r. utworzy³, pierwszy w historii
istniej¹cej ju¿ jednostki OSP Wlkowisko Zarz¹d, w sk³ad którego
weszli: 

Prezes � Stanis³aw Mirzyñski ( przewodnicz¹cy Prezydium )
Naczelnik � Stefan �liwa, Sekretarz � Zygmunt Kaleta, Skarbnik

� Antoni Limanówka, Gospodarz � ks. proboszcz Jan Rozembarski 
Pocz¹tki OSP w Wilkowisku by³y trudne spowodowane brakiem

odpowiedniego sprzêtu oraz budynku. 
Pierwsz¹ rêczn¹ pompê stra¿ack¹ jednostka otrzyma³a w 1956r.

od Powiatowej Stra¿y Po¿arnej w Limanowej.
1957r. � rêczna syrena przekazana jako dar równie¿ PSP w Li-

manowej.
Pierwsza motopompa M� 200 to rok 1958.

Wobec braku pomieszczenia na przechowywanie sprzêtu ga�ni-
czego, który mie�ci³ siê w prywatnych posesjach gospodarstw wiej-
skich PZGS Limanowa reprezentowana przez p. W³adys³awa Le-
�niaka przekaza³a w darze na u¿ytek jednostki obiekt, w którym
mie�ci³a siê cegielnia.  

Podstawowym obowi¹zkiem stra¿y po¿arnej by³a walka z ¿ywio-
³em. Jednak¿e stra¿ ta spe³nia³a w naszym �rodowisku wiele innych
niezwykle wa¿nych i po¿ytecznych funkcji pozapo¿arniczych. Orga-
nizowa³a amatorskie zespo³y teatralne, urz¹dza³a obchody rocznic
narodowych. Organizacja ta odegra³a ogromn¹ rolê w rozwoju ¿ycia

spo³eczno-kulturalnego wsi. Integrowa³a wokó³ siebie ca³¹ spo³ecz-
no�æ zyskuj¹c tym samym wiele sympatyków.

Spo³eczeñstwo Wilkowiska  w 1968r. uhonorowa³o swoj¹ stra¿
przekazuj¹c na ich rêce sztandar wykonany przez pani¹ Zofiê Biel-
sk¹, mieszkankê naszej wsi. Wobec braku odpowiedniego pomie-
szczenia na przechowanie powiêkszaj¹cego siê ci¹gle sprzêtu ga�ni-
czego stra¿acy postanowili wybudowaæ w³asn¹ remizo� �wietlicê. W
1966r. na podstawie umowy kupna� sprzeda¿y OSP w Wilkowisku
staje siê w³a�cicielem dzia³ki budowlanej o powierzchni 18 arów. W
1971r. zosta³ sporz¹dzony projekt budowy tego¿ budynku. Ostatecz-
nie do budowy remizy przyst¹piono w roku 1972. To przedsiêwziê-
cie wspomaga³o ca³e spo³eczeñstwo Wilkowiska sk³adaj¹ na ten cel
datki pieniê¿ne jak równie¿ pracuj¹c przy budowie tego obiektu.
Ostatecznie budynek zosta³ oddany do u¿ytku w 1975r.

Nasza jednostka dysponuje dwoma samochodami po¿arniczymi: 
STAR 244 i ¯UK. Posiada na wyposa¿eniu : pompy PO3, PO5,

pompê p³ywaj¹c¹ "Niagara", agregat pr¹dotwórczy wraz z masztem
o�wietleniowym, pi³ê spalinow¹ "STIHL", walizkê ratownictwa
przedmedycznego . Nasi druhowie posiadaj¹ stosowne przeszkole-
nia w zakresie obs³ugi sprzêtu.

Jednostka uczestniczy we wszystkich imprezach gminnych gwa-
rantuj¹c porz¹dek i bezpieczeñstwo uczestników. Ka¿dorazowo bie-
rze udzia³ w zawodach sportowo-po¿arniczych nie tylko na szczeblu
gminnym ale tak¿e w powiecie , zajmuj¹c czo³owe miejsca.

W roku jubileuszowym dok³adnie 28.X. dziêki staraniom zarz¹-
du OSP oraz Wójta Gminy Jod³ownik Pana Paw³a Stawarza nasz
jednostka wesz³a do Krajowego Systemu Ratowniczo � Ga�niczego. 

Obecnie jednostka OSP w Wilkowisku liczy 50 cz³onków czyn-
nych, 6 honorowych, 2 wspieraj¹cych i 30 cz³onków MDP ch³op-
ców i dziewcz¹t a przewodniczy im Zarz¹d w sk³adzie:

Prezes� Adam Sarka, Naczelnik � Wojciech Kowalski , Z-ca na-
czelnika � Tadeusz Dziadoñ, Sekretarz � Jerzy Toporkiewicz,
Skarbnik � Andrzej Dziadoñ, Gospodarz � Andrzej Pala, Wojciech
Kowalski, Naczelnik OSP Wilkowisko.

50 LAT OSP WILKOWISKO
3 V  2004 r. � 50 lat �Bogu na chwa³ê a ludziom na po¿ytek�

Uroczysto�æ
50-lecia OSP Wilkowisko

Reprezentacja OSP Wilkowisko
po Gminnych Zawodach Sportowo-Po¿arniczych
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Ochotnicza Stra¿ po¿arna w Jod³owniku powsta³a 20 maja 1934
roku. Za³o¿ycielami jednostki byli: Aleksander Romer, W³adys³aw
Wysopal, Kazimierz Dro¿d¿, Stanis³aw Pietras, Ludwik Ligas, Józef
Chor¹¿y i Stefan Pa�dzio. G³ówny inicjator powstania stra¿y i pierw-
szy jej Prezes � Aleksander Romer podarowa³ 9-cio arow¹ dzia³kê, na
której wybudowano szopê na sprzêt. Zakupi³ równie¿ dla stra¿aków
16 mundurów wyj�ciowych i he³mów paradnych s³u¿¹cych druhom
do dzi�. Zarz¹d zakupi³ sikawkê konn¹,
która dzi� jest eksponatem zdobi¹cym
stra¿ackie gara¿e. Pierwszym komen-
dantem zosta³ W³adys³aw Wysopal. Po
roku funkcjê tê powierzono Stanis³awo-
wi Pietrasowi. W 1936 roku odby³a siê
wielka uroczysto�æ po�wiêcenia zaku-
pionej sikawki. Do dzi� w remizie jest
przechowywana tablica upamiêtniaj¹ca
to wydarzenie. Od grudnia 1937 roku
obowi¹zki te przej¹³ Kazimierz Dro¿d¿.
W tym czasie jednostka prowadzi inten-
sywne szkolenie. Organizowane s¹
zbiórki oraz æwiczenia taktyczno � bojo-
we. W roku 1941 po �mierci Aleksandra
Romera nowym Prezesem zostaje Józef
Kolarczyk. Dwa lata pó�niej Walne Zebranie wybra³o nowy Zarz¹d.
Prezesem zostaje Józef Hajnold, a komendantem Jan Kotara,
pó�niejszy Przewodnicz¹cy Gminnej Rady Narodowej. Na jego wnio-
sek przyst¹piono do budowy drewnianej remizy. W budynku tym mie-
�ci³a siê �wietlica, magazyn mundurowy i gara¿yk na sikawkê konn¹.
W 1958 roku wybrano nowego Prezesa � Stanis³awa Króla. W tym
te¿ roku jednostka otrzymuje od Komendy Rejonowej samochód lek-
ki �DOCZKA�, który s³u¿y³ jednostce do roku 1969. Wtedy to OSP
otrzymuje od Komendy Wojewódzkiej w Krakowie samochód �LU-
BLIN� oraz motopompê, wê¿e i toporki. W roku 1968 zmar³ Jan Ko-
tara. Wybrano nowy Zarz¹d. Prezesem zostaje Jan Kapera, a Naczel-
nikiem Franciszek Grzyb. Jednostka liczy wówczas 30 druhów. W ro-
ku 1983 jednostka otrzymuje sztandar. Podczas tej uroczysto�ci po-
stanowiono o budowie nowej remizy, któr¹ rozpoczêto ju¿ w roku na-
stêpnym. W 1988 roku funkcjê Naczelnika powierzono Janowi Bur-
nusowi. W tym samym roku mimo bardzo du¿ych wydatków zwi¹za-
nych z kontynuacj¹ budowy remizy druhowie z w³asnych �rodków ku-
puj¹ 25-cio letniego Stara i przez dwa lata przystosowuj¹ go do celów
ga�niczych. W 1991 roku zakupiono u¿ywanego �¯uka�i w³asnymi si-
³ami zaadoptowano na wóz ga�niczy. W tym samym roku zmienia siê
Zarz¹d Gminny Zwi¹zku OSP, na którego czele staje dh Andrzej
Frys, a Komendantem Gminnym zostaje dh Jan Burnus � obaj wy-
wodz¹cy siê z jod³ownickiej jednostki. 

W 1993 roku zakoñczono prace przy budowie remizy. 2 maja
1993 roku odby³a siê uroczysto�æ po�wiêcenia i oddania do u¿ytku

nowej remizy OSP w Jod³owniku oraz po�wiêcenie wyremontowa-
nych pojazdów. 

W 1995 roku po rezygnacji Jana Kapery, funkcjê prezesa powie-
rzono Aleksandrowi Zapalskiemu, który pe³ni j¹ do dnia dzisiejszego. 

W 2001 roku jednostka zakupi³a ciê¿ki samochód ga�niczy -15-to
letniego Jelcza 004 posiadaj¹cego zbiornik na wodê o pojemno�ci 6
tys. litrów, rok pó�niej w remizie zainstalowano selektywne wywo³a-

nie z Powiatowego Stanowiska Kierowa-
nia w Limanowej.

W 2003 roku jednostkê w³¹czono do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga�ni-
czego. Zwiêkszy³ siê zakres zadañ oraz
charakter prowadzonych dzia³añ ratow-
niczych. Do ich realizacji niezbêdne
okaza³o siê posiadanie odpowiedniego,
lekkiego samochodu ratowniczego. Ma-
rzenia druhów o posiadaniu �wreszcie�
nowego samochodu zaczê³y siê urzeczy-
wistniaæ we wrze�niu 2004 roku. Za-
rz¹d Wojewódzki Zwi¹zku OSP RP w
Krakowie postanowi³ dofinansowaæ w
wysoko�ci 50 tysiêcy z³otych zakup no-
wego samochodu dla jod³ownickiej jed-

nostki. Ca³kowity koszt zakupu wynosi³ prawie 120 tysiêcy z³otych.
Jednostka stanê³a przed dylematem pozyskania pozosta³ej kwoty. Na
wysoko�ci zadania stan¹³ Wójt Gminy, który przeznaczy³ na ten cel z
bud¿etu gminy kwotê 30 tysiêcy, a dodatkowe 21 tysiêcy przesuniêto
na wniosek Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku OSP ze �rodków bud¿eto-
wych przeznaczonych na ochronê przeciwpo¿arow¹ w gminie. Z po-
moc¹ pospieszy³ te¿ pracuj¹cy w stolicy Jod³owniczanin � dr Zbi-
gniew Wrona, który swoimi staraniami przyczyni³ siê do pozyskania
dla jednostki dodatkowych funduszy. 

W dniu 22 listopada na Jasnej Górze w Czêstochowie delegacja
druhów z Jod³ownika odebra³a nowy samochód. specjalny, ratowni-
czo-ga�niczy � Ford Transit 350M. 

Samochód wyposa¿ono w agregat wysokoci�nieniowy wraz ze
100 litrowym zbiornikiem wodnym, wyci¹garkê, radiostacjê i dwa
komplety specjalistycznych ubrañ ochronnych..

Jednostka dodatkowo zakupi³a zestaw do ratownictwa medyczne-
go oraz umie�ci³a w nim wcze�niej posiadan¹. pompê p³ywaj¹c¹, pi³ê
spalinow¹ do drewna oraz agregat pr¹dotwórczy wraz z masztem
o�wietleniowym. Planuje siê zakup pi³y do ciêcia betonu i stali oraz
zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego. 

Uroczyste po�wiêcenie samochodu zaplanowano na �Zielone
�wi¹tki� � 15 maja 2005 roku

Obecnie jednostka liczy 34 cz³onków czynnych. oraz 18 druhów
M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej. Ci ostatni s¹ gwarantem dalszej
spo³ecznej dzia³alno�ci jod³ownickiej stra¿y.

Nowy samochód
na 70-cio lecie OSP Jod³ownik



W dniu 16 listopada b.r., w  nowym lokalu Biblioteki Publicznej
Gminy Jod³ownik odby³o siê uroczyste  og³oszenie wyników i otwar-
cie pokonkursowej wystawy fotograficznej  II edycji gminnego  kon-
kursu fotograficznego �Pere³ki naszej Gminy� � Przydro¿ne kaplicz-
ki i krzy¿e.

W uroczysto�ci wziêli udzia³ w³adze samorz¹dowe gminy Jo-
d³ownik na czele z Wójtem Paw³em Stawarzem, zaproszeni go�cie
z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej i Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie, Dyrektorzy  Szkó³ Podstawo-
wych i Gimnazjów, Proboszczowie Parafii,oraz radni i so³tysi na-
szej Gminy.

Konkurs zosta³ og³oszony przez  Bibliotekê Publiczn¹ Gminy
Jod³ownik, a jego celem by³o ukazanie poprzez fotografiê piêkna na-
szej Gminy, poznanie historii, kultury i tradycji naszego regionu. W
lokalu Biblioteki Publicznej wyeksponowano 213 fotografii 63 ucze-
stników wszystkich Szkó³  naszej Gminy. Oprócz wykonania foto-
grafii uczestnicy konkursu winni przedstawiæ opis, zawieraj¹cy loka-
lizacjê danego obiektu, czas i okoliczno�æ powstania, historiê i le-
gendê z nim zwi¹zan¹. Uczniowie wykazali niezwyk³e zaanga¿owa-
nie, ogromny wk³ad pracy i percepcjê. Komisja oceniaj¹ca prace, w
sk³adzie :  Marek Dudek � Przewodnicz¹cy, Towarzystwa Fotogra-
ficznego �NOVA�;  Pawe³ Stawarz � Wojt Gminy Jod³ownik, Hali-
na Matras � Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limano-

wej; Maria Kawula � Instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Limanowej, mia³a  trudne zadanie do wykonania.

Nagrody ufundowane przez  Urz¹d Gminy w Jod³owniku, Pro-
boszcza  Parafii Jod³ownik, oraz Powiatow¹  Bibliotekê Publiczn¹
w Limanowej, uroczy�cie wrêczali :  Wojt Gminy  P. Pawe³ Stawarz
wraz  z Dyrektork¹  Powiatowej Biblioteki w Limanowej  P.Halin¹
Matras.Uwiecznione obiektywem kapliczki i krzy¿e  stanowi¹ nieo-
cenione dziedzictwo kulturowe wielu pokoleñ mieszkañców naszej
Gminy. Uroczysto�æ zakoñczona zosta³a  czê�ci¹  artystyczn¹  w wy-
konaniu uczniów z Gimnazjum w Jod³owniku , pod kierunkiem pe-
dagogów Marzeny Kasprzyk � Dudek i Joanny Twaróg.

Opracowanie: Dorota Tañcula
Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Jod³ownik
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Wystawa fotograficzna
�KRZY¯E I KAPLICZKI� GMINY  JOD£OWNIK

NAGRODZENI UCZESTNICY KONKURSU :
Kategoria  Szko³a Podstawowa
I miejsce Katarzyna Zapa³a � Szko³a Podstawowa w Szyku; II
miejsce Marta �liwa � Szko³a Podstawowa w Krzes³awicach; III
miejsce  Mateusz Twaróg � Szko³a Podstawowa w Jod³owniku.
Wyró¿nienia: Klaudia Mazanek � Szko³a Podstawowa w Msto-
wie; Joanna Ró¿ana � Szko³a Podstawowa Krasne Lasocice;
Agnieszka Kowalska � Szko³a Podstawowa w Wilkowisku
Kategoria Gimnazjum
I miejsce Grzegorz Jaworski � Gimnazjum w Krzes³awicach; II
miejsce Kamil Smaga i Wojtek Smaga � Gimnazjum Wilkowi-
sko; III miejsce Natalia Frys i Katarzyna Stamenkov � Gimna-
zjum Jod³ownik
Wyró¿nienia:
Damian Turkiewicz � Gimnazjum Wilkowisko; Justyna Kurek
� Gimnazjum Wilkowisko
Tomasz Dziedzic � Gimnazjum Jod³ownik; Kinga W¹sowicz �
Gimnazjum Jod³ownik
Anna Kolarczyk �  Zespó³ Szkó³ w Szczyrzycu; Aneta Pala �
Gimnazjum w Szczyrzycu; Justyna Micek � Gimnazjum Sadek-
Kostrza; Magdalena S³owikowska � Gimnazjum Sadek-Ko-
strza; Anna W¹sowicz � Gimnazjum w Wilkowisku.

Z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci w dniu 11 listopada 2004
roku za zas³ugi w dzia³alno�ci spo³ecznej na rzecz ochro-

ny przeciwpo¿arowej Wójt Gminy Jod³ownik � Pawe³ Stawarz
wrêczy³ odznaczenia pañstwowe nadane postanowieniem.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 pa�dziernika
2004 r.

Odznaczenia otrzymali:
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi � Lizak Stanis³aw z OSP

w Szyku i Toporkiewicz Stanis³aw Boles³aw z OSP
w Wilkowisku, Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi � Nowak Stanis³aw
z OSP w Jod³owniku, Pazdan Piotr i Kaja Stanis³aw z OSP
w Janowicach, Wo¿niak Józef  z OSP w Szczyrzycu i Ziemiañ-
ski Mieczys³aw z OSP w Pogorzanach.



Chocia¿ Gmina Jod³ownik jest nie-
w¹tpliwie gmin¹ sadownicz¹, to du¿e roz-
drobnienie gospodarstw oraz ukszta³to-
wanie terenu zmusza niektórych rolni-
ków do poszukiwania dodatkowego
�ród³a dochodu. Jest nim niew¹tpliwie
agroturystyka.

Temat o rozwoju turystyki i agrotury-
styki wiejskiej Gminy zosta³ wywo³any na
posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony
�rodowiska w styczniu 2003 roku. 

�rodki na opracowanie Strategii Roz-
woju Turystyki i Agroturystyki przezna-
czono z bud¿etu Gminy Jod³ownik. 

W marcu odby³o siê spotkanie z mene-
d¿erem marki �Turystyka wiejska� dr Ja-
nuszem Majewskim, gdzie przedstawiono
przygotowane materia³y do opracowania
strategii. W miesi¹cu maju, po nag³o�nie-
niu tematu w terenie zebrano grupê 18
osób, dla odbycia kursu uprawniaj¹cego
do prowadzenia dzia³alno�ci agrotury-
stycznej oraz pozyskania kredytów prefe-
rencyjnych i �rodków z funduszy pomo-
cowych. Kurs odby³ siê pod kierunkiem
pracowników Ma³opolskiego O�rodka
Doradztwa Rolniczego, Zespó³ Limano-
wa. Dla podniesienia �Estetyki Zagrody
Wiejskiej� w miesi¹cu sierpniu przepro-
wadzono konkurs w tym zakresie, podsu-
mowany na �wiêcie Owocobrania Gminy,
gdzie 18 gospodarstw otrzyma³o nagrody
i dyplomy ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Jod³ownik. 

Komisja konkursowa sk³ada³a siê
z przedstawicieli: Maria Nowak � Przewo-
dnicz¹ca Komisji Rolnictwa, Halina Puto
� pracownik MODR, Antoni Widomski �
pracownik Urzêdu Gminy, Maciej W³o-
darczyk � pracownik na zlecenie Wójta.

W kategorii gospodarstwa rolne utwo-
rzono dwie kategorie.

KATEGORIA
GOSPODARSTWA OGÓLNOROLNE:

I miejsca przyznano: Kowal Zeno-
biusz � Jod³ownik 172, Liszka Marian  �
Wilkowisko 30. 

II -go miejsca nie przyznano 
III miejsce zdoby³a: Marcisz Dorota �

Kostrza 51
Wyró¿nienie: Natanek Edward i Maria

� S³upia 39.
KATEGORIA

GOSPODARSTWA SADOWNICZE:
I miejsca zdobyli: Fr¹czek Lucyna i

Stanis³aw � Janowice 158, Wêgrzyn Mar-
ta � Góra Swiêtego Jana 4

II miejsca zdobyli: Grucel Janina i Bro-
nis³aw � Krasne Lasocice 49, Kadzik
Józef � Szczyrzyc 13

III-go miejsca nie przyznano 
Wyró¿nienie: Biel Jan � Pogorza-

ny 198 
W KATEGORI

(NIERUCHOMO�CI) DZIA³KI:
I miejsca zdobyli: Toporkiewicz Jacek

� Wilkowisko 307  i nagroda specjalna
Hans Stanis³aw � Szczyrzyc 111, Wrona
El¿bieta i Stanis³aw � Jod³ownik 172 

II miejsca zdobyli: Lizak Jan � Po-
gorzany 165, Mazur Gra¿yna � S³upia
56, Juszkiewicz Andrzej � Krasne La-
socice 157

III miejsca zdobyli: Rokosz El¿bieta �
Janowice 203, Chlipa³a Barbara � Góra
Swiêtego Jana 92

Wyró¿nienie: Kotara Maria � Kostrza 44
Grupa inicjatywna, która ukoñczy³a

kurs agroturystyczny dziêki pomocy fi-
nansowej Wójta mia³a mo¿liwo�æ wyjazdu
do gospodarstw agroturystycznych Powia-
tu Limanowskiego zarejestrowanych w
Stowarzyszeniu Powiatowym. 

Miesi¹c listopad by³ okresem dwóch
spotkañ zwi¹zanych z tematem pod kie-
runkiem mened¿era opracowuj¹cego stra-
tegiê. Spotka³a siê z nim Komisja Rolnic-
twa poszerzona o So³tysów wsi i Dyrekto-
rów szkó³ z terenu Gminy. Spotkanie ro-
bocze odby³a te¿ grupa inicjatywna.
Przedstawiono rozwój turystyki i agrotu-
rystyki oraz zwiêkszenie standardu �wiad-
czonych us³ug przy wykorzystaniu walo-
rów przyrodniczych Gminy. 

Program operacyjny zosta³ opracowa-
ny dla rozwoju produktu turystycznego
kompatybilnego ze Strategi¹ Rozwoju Po-
wiatu Limanowskiego i Strategi¹ Rozwoju
Województwa Ma³opolskiego. Zaktuali-
zowana baza turystyczna i agroturystycz-
na zostanie w³¹czona  do struktur Stowa-
rzyszenia Kwaterodawców Agroturystyki
jak równie¿ wspierania inicjatyw z zakre-
su inwestycji i rozbudowy infrastruktury
turystycznej i agroturystycznej. 

Niew¹tpliwym osi¹gniêciem tych
dzia³añ jest powstanie 12 gospodarstw
przygotowuj¹cych siê do dzia³alno�ci
agroturystycznej ze wsi¹ Pogorzany
szczególnie. 

Tu oprócz 7 gospodarstw znajduje siê
niew¹tpliwa atrakcja Gminy �Wioska In-
diañska�.

Ostatnio Pañstwo W³odarczykowie,
dziêki pomocy finansowej Wójta Gminy,
wziêli udzia³ w XIV Krakowskim Salonie
Turystyki w Muzeum Narodowym w Kra-
kowie. Promowano tam stoiska miêdzyna-
rodowe, miêdzy innymi agroturystyczne.
Nasza Wioska Indiañska zajê³a II miejsce
po stoisku Orawa � S³owacja, a przed sto-
sikiem Trentino � W³ochy. 

Obecnie warunkiem do z³o¿enia wnio-
sków i otrzymania �rodków z funduszy
strukturalnych jest opracowanie Planu
Rozwoju Lokalnego. Plan obejmuje trzy
zasadnicze zakresy obszarowe:

1. Zakres rolnictwa i agroturystyki,
2. Zakres o�wiatowo-kulturowy,
3. Zakres ogólnogospodarczy.
Po sesjach szkoleniowych z poszcze-

gólnych obszarów opracowano priorytety
oraz najwa¿niejsze cele do zrealizowania
tematu. 

Z powy¿szego materia³u wynika, ¿e Sa-
morz¹d Gminy docenia wagê problemu
i stara siê dostosowaæ do obecnych trud-
nych wymagañ. 

Maria Nowak 
Przewodnicz¹ca Komisji Rolnictwa
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Turystyka
i agroturystyka wiejska
w gminie Jod³ownik
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�Spotka³ nas ogromny zaszczyt , ¿e po wielu latach obaw
i niepokoju mo¿emy dzisiaj pañstwa powitaæ w po�wiêco-
nym i nowo wybudowanym obiekcie sportowym, jakim jest
sala gimnastyczna w Szczyrzycu.� Tymi s³owami dnia
3.09.2004 roku dyrektorzy Szko³y Podstawowej i Gimna-
zjum w Szczyrzycu, przywitali w nowej sali gimnastycznej
licznie przyby³ych go�ci.

By³a to chwila szczególna dla mieszkañców Szczyrzyca,
Janowic, Pogorzan, gdy¿ budowa tego obiektu trwa³a prze-
sz³o trzydzie�ci lat. Inwestycjê tê zapocz¹tkowa³ pan Stani-
s³aw Czachura, ówczesny dyrektor Szko³y Podstawowej,
a kontynuowali j¹ kolejni dyrektorzy. Mija³y jednak lata,
zmieni³ siê ustrój polityczny, zmieni³y siê w³adze lokalne,
odchodzili kolejni dyrektorzy, a mury sali gimnastycznej sta-
³y jak zaklête, ci¹gle w tym samym miejscu.

Wp³yw na to mia³o wiele czynników, ale wreszcie pod-
czas kadencji Wójta Gminy Jod³ownik pana Paw³a Stawarza
i przy udziale jego najbli¿szych wspó³pracowników � sekre-
tarza Gminy pana Jana �liwy i przewodnicz¹cego Rady
Gminy pana Wac³awa Chlipa³y inwestycja ta dobieg³a koñ-
ca. Swój du¿y wk³ad w to dzie³o mieli równie¿ radni i so³ty-
si Szczyrzyca, Janowie, Pogorzan, poniewa¿ przez te lata

wytrwale zabiegali o zwiêkszenie �rodków finansowych na
dokoñczenie budowy.

Ogromny wk³ad pracy poczynili równie¿ rodzice przygo-
towuj¹c uroczysto�æ otwarcia obiektu.

Sala posiada skromne wyposa¿enie jest ono dzie³em spo-
nsorów firm handlowych z naszego terenu i ludzi dobrej wo-
li. Nale¿y podkre�liæ, ¿e niebagateln¹ kwotê 17,5 tysi¹ca z³o-
tych przekaza³ Pañstwowy Zak³ad Ubezpieczeñ Oddzia³
w Krakowie ze �rodków prewencyjnych, za które zosta³y za-
kupione drabinki, zabezpieczenie okien i inny niezbêdny
sprzêt. Do tego dzie³a do³o¿y³ siê równie¿ Bank Spó³dziel-
czy Rzemios³a Oddzia³ w Jod³owniku . Za wszelk¹ pomoc
serdecznie dziêkujemy.

Z sali gimnastycznej korzystaj¹ uczniowie trzech szczy-
rzyckich szkó³: Szko³y Podstawowej, Gimnazjum i Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych. Ten obiekt sportowy pozwala
im podnosiæ sprawno�æ fizyczn¹ i realizowaæ swoje marze-
nia sportowe, a nie od dzisiaj wiadomo, ¿e �w zdrowym cie-
le, zdrowy duch�.

Dyrektorzy szkó³:
Urszula Stok³osa

Stefan �liwa

Otwarcie sali gimnastycznej
w Szczyrzycu

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


