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Szanowni Państwo 

Oddajemy w Państwa ręce już kolejny numer  
„Głosu Iwanowic”. Trzecie wydanie kwartalnika 
podsumowuje wszystkie wydarzenia wakacyjne 
które miały miejsce na terenie naszej gminy. 
Przeczytacie Państwo o inwestycjach na dro-
gach gminnych i powiatowych oraz o remontach 
które zostały przeprowadzone w poszczególnych 
placówkach oświatowych. Zapoznacie się z rela-
cjami ważnych wydarzeń dotyczących jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Czytając kolejny 
numer naszej gazety dowiecie się Państwo jak 
spędzały wakacje dzieci z terenu gminy Iwano-
wice.
Rozpoczął się rok szkolny 2017/2018 dla wielu 
czas wzmożonej pracy. Wszystkim czytelni-
kom naszej gazety życzymy wytrwałości w tych 
kolejnych, intensywnych miesiącach. Wszystkim 
nauczycielom na czas pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej życzymy pozytywnej energii, jakże 
potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych am-
bitnych zamierzeń i realizacji często niełatwych 
przedsięwzięć. Uczniom  życzymy sukcesów 
w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności, 
a rodzicom spokojnego roku szkolnego. Wszyst-
kim Państwu jeszcze raz życzymy udanego 
roku szkolnego, entuzjazmu i zapału do pracy, 
odkrywania na nowo swoich pasji oraz samych 
sukcesów zarówno  w życiu zawodowym jak 
i osobistym.
Kolejny numer „Głosu Iwanowic” pojawi się tuz 
przed Świętami Bożego Narodzeni, ale póki co 
zapraszamy do lektury i przeczytania artykułów 
w tym numerze który maja Państwo w rękach. 

Życzę miłej lektury.

MONIKA ŚWIĄTEK – Redaktor Naczelna

Głos Iwanowic

Redaktor naczelna  
Monika Świątek / gckib@iwanowice.pl

Wydawca 
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Projekt  
LOWE  
w Gminie Iwanowice

Gmina Iwanowice uzyskała od września 2017 r. do czerwca 2018 r.  moż-
liwość realizacji pilotażowego projektu, jakim jest Lokalny Ośrodek Wiedzy 
i Edukacji (LOWE). Działania projektu skierowane będą do wszystkich miesz-
kańców Gminy Iwanowice. 

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału każdej szkoły do prowadze-
nia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie roz-
wijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku 
pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły 
z osobami dorosłymi, w szczególności w  małych środowiskach lokalnych 
i na terenach defaworyzowanych.

Działalność LOWE ma służyć zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, 
poprzez aktywizację i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczest-
niczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji. Chodzi o to 
by aktywność dorosłych wychodziła poza działania bezpośrednio związane 
z podstawową, tradycyjnie rozumianą rolą rodziców w szkole, tj. zaintereso-
waniem postępami edukacyjnymi dzieci. Aby dorośli stopniowo angażowali 
się we wspólne działania „dla siebie” a nie tylko dla dzieci oraz postrzegali 
szkołę także, jako miejsce gdzie mogą uzyskać wsparcie w rozwoju wła-
snych kompetencji.

Podstawą do planowania działań edukacyjnych, które będą prowadzo-
ne w ramach projektu jest diagnoza potencjału i potrzeb edukacyjnych 
osób dorosłych w środowisku gminy. W związku z tym na stronach interne-
towych Urzędu Gminy została opublikowana ankieta. Ankieta była całkowi-
cie anonimowa, a uzyskane dzięki niej informacje wykorzystane zostaną do 
planowania oferty edukacyjnej, z której będziecie Państwo mogli skorzystać 
w toku realizacji projektu.

Szczegółowe informacje na temat przygotowanej oferty edukacyjnej 
będą publikowane na bieżąco na stronach internetowych Urzędu Gmi-
ny oraz  stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych 
w których będą odbywać się zajęcia. 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc do GCKiB  
w Iwanowicach pod nr. tel 12 3882388 wew. 29
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Informacja 
z wykonania budżetu 
za I półrocze 2017

Szanowni Państwo,
Na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz BIP przedłożyliśmy 

szerokie i szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realiza-
cji zaplanowanych zadań budżetu Gminy Iwanowice w pierwszym 
półroczu 2017 r. Dokument ten doskonale obrazuje zakres, ilość oraz 
skalę podejmowanych przedsięwzięć przez Urząd Gminy w ubiegłym 
półroczu.

Realizacja tych zadań wymagała współpracy i aktywności urzędni-
ków, radnych, sołtysów, stowarzyszeń, grup mieszkańców, jednostek 
organizacyjnych gminy. Dziękuję wszystkim za współpracę. 

Skorygowany w ciągu pierwszego półrocza 2017 roku budżet gmi-
ny został wykonany w zakresie dochodów na poziomie 18 903 190,47 
zł (tj. 52,28% wykonania planu)  a w zakresie wydatków w kwocie 
15  877  040,69 zł (tj. 40,94% wykonania planu). Ostatecznie budżet 
gminy na koniec czerwca 2017 roku zamknął się nadwyżką w wyso-
kości (+) 3 026 149,78 zł. Wynik ten jest jednak chwilowy, gdyż zapla-
nowane w budżecie gminy na 2017 rok środki na sfinansowanie kosz-
tów rozpoczętych inwestycji i koszty zadań planowanych do realizacji 
w drugiej połowie 2017 roku oraz spłatę zadłużenia będą uruchomio-
ne dopiero w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Powyższe dane są wynikiem elastycznego zarządzania finansami 
gminy. Było to także możliwe dzięki aktywności Radnych Gminy Iwa-

nowice oraz pozyskaniu środków zewnętrznych. 
Przedstawione dane finansowe mają swoje odzwierciedlenie 

w opisanych szczegółowo zadaniach budżetowych. Niektóre z nich 
dopiero rozpoczęliśmy, a niektóre przygotowaliśmy do przyszłej reali-
zacji. Wśród wielu priorytetów i efektów naszych działań należy szcze-
gólnie wymienić:

1. Modernizację budynków oświatowych na terenie Gminy 
Iwanowice.

2. Rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację wo-
dociągów.

3. Modernizację infrastruktury drogowej (gminnej i powia-
towej).

4. Inwestycje w bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową.
5. Podjęcie działań w zakresie przygotowania programu 

i projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Iwanowice na lata 2017-2022. 

Zachęcam Państwa do lektury sprawozdania.

Robert Lisowski 
Wójt Gminy Iwanowice

Wymiana pieców węglowych w ramach PONE
Gmina Iwanowice otrzymała dotację 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 225 
000 zł na wymianę 50 pieców węglowych 
(40 na eko-groszek i 10 na biomasę). Ponadto, 
z budżetu Gminy Iwanowice dołożono kwotę 
90 000 zł, co sprawiło, że mogliśmy dofinanso-
wać wymianę pieca maksymalnie w kwocie 6 
300 zł (4500 zł + 1800 zł). 

Dotację w formie refundacji otrzymają 
osoby będące właścicielami obiektów miesz-
kalnych po wcześniejszym zadeklarowaniu 
udziału w projekcie i zawarciu umowy z Gmi-
ną Iwanowice, zrealizowaniu zadania oraz 
przedłożeniu kompletu dokumentów okre-
ślonych w w/w umowie. Zakup pieca musi na-
stąpić w tym roku (do końca października br.)

Osoby, które skorzystają z dofinanso-
wania w ramach PONE nie będą mogły się 
ubiegać o dofinansowanie na wymianę pie-
ca w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Przypominamy, 
że w ramach MRPO kolejne 50 osób skorzysta 
z dofinansowania wymiany pieca węglowe-
go na węglowy nowej generacji. W związku 
z opóźnieniami w realizacji projektu w ra-
mach MRPO, dofinansowanie to nastąpi do-
piero w przyszłym roku.
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4 mln złotych 
na rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej

Kolejny, bardzo ważny dla rozwoju Gminy Iwanowice projekt uzy-
skał dofinansowanie unijne. W ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego rozbudujemy kanalizację sanitarną   w miej-
scowościach:

- kanalizację sanitarną w miejscowości Iwanowice Dworskie - Babia 
Góra – o długości 0,90 km

- kanalizację sanitarną w miejscowości Sieciechowice - Folwark + k. 
Grzegorzowice – o długości 2,18 km 

– kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszków - k. Żerkowice  – 
o długości 1,79 km

- kanalizację sanitarną w miejscowości Iwanowice Włościańskie - k. 
Skała – o długości 0,90 km

oraz realizację prac towarzyszących (dokumentacja projektowa, 
urządzenia OZE i monitoring na oczyszczalni ścieków oraz pompow-
niach). Realizacja projektu przyczyni się do powstania 5,77 km nowej 
sieci kanalizacyjnej i zostanie do niej podłączonych 127 domów , a co 
się z tym wiąże, do sieci zostanie podłączonych 508 RLM.

Na zrealizowanie tej inwestycji będziemy mieć 3 lata od momentu 
podpisania umowy na dofinansowanie. Wartość całkowita projektu 
wynosi ponad 4 mln zł, w tym dofinansowanie unijne ponad 2 mln 800 
tys. zł (85%). O szczegółach projektu będziemy informować na stro-
nach internetowych UG. 

Inwestycje na drogach 
gminnych i powiatowych

Ponad 2,3 km dróg powiatowych oraz prawie 7 km dróg gminnych wyremon-
tujemy w tym roku. Kosztorys ofertowy nowych nakładek dróg gminnych wyniósł 
po przetargu 1 200 039, 14 zł. Natomiast koszt remontu drogi powiatowej łączącej 
Grzegorzowice Wielkie z Laskami Dworskimi wyniósł ponad 600 000 zł, z czego dofi-
nansowanie Gminy Iwanowice to kwota ponad 240 000 zł. Dodatkowo pozyskaliśmy 
środki z Narodowego Funduszu Budowy Dróg na przebudowę drogi gminnej wraz 
z budową chodnika w Grzegorzowicach Wielkich w kierunku Władysława (220 mb). 
Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 180 000 zł, w tym dofinansowanie wynosi 50%. 
W sumie na nowe nakładki wydamy w 2017 r. z budżetu Gminy Iwanowice ponad 1,6 
mln złotych. Poniżej przedstawiamy listę dróg gminnych objętych remontem:

NAZWA DROGI MIEJSCOWOŚĆ

1 Remonty drogi gminnej - Biskupice Sucha Biskupice

2 Remont drogi gminnej Celiny - Podgaje Celiny

3 Przebudowa drogi wewnętrznej - Damice – Browarnik Damice

4 Przebudowa drogi gminnej - Damice – k. Kmita Damice

5 Przebudowa drogi wewn. – Grzegorzowice Wielkie k. Kulis Grzegorzowice W. 

6 Przebudowa drogi wewn. Grzegorzowice Wielkie Majek Grzegorzowice W.

7 Przebudowa drogi gminnej Iwanowice Wł. - Porwanów Iwanowice Wł.

8 Remont drogi gminnej Krasieniec Stary Kopalina, Krasieniec Stary

9 Przebudowa drogi gminnej Lesieniec Toporek Sieciechowice

10 Remont drogi gminnej Lesieniec k. Radłowska Lesieniec

11 Przebudowa drogi wewnętrznej Maszków Stara Wieś Maszków

12 Przebudowa drogi wewnętrznej – Narama Ustki Narama

13 Remont drogi gminnej Narama Łaziec Narama

14 Remont drogi gminnej Poskwitów Kapkaz Poskwitów

15 Przebudowa drogi wewnętrznej Sieciechowice k. Kacice Sieciechowice

16 Przebudowa drogi Sieciechowice Kozie Doły Sieciechowice

17 Remont drogi gminnej Sułkowice k. Sołtys Sułkowice

18 Przebudowa drogi gminnej Sułkowice Zabrzezie Sułkowice

19 Przebudowa drogi gminnej Sułkowice k. Hyży Sułkowice

20 Remont drogi wewnętrznej Władysław k. Kaczmarczyk Władysław

21 Przebudowa drogi wewnętrznej Władysław k. Kruczek Władysław

22 Przebudowa drogi wewnętrznej Władysław k. Wiktórka Władysław

23 Przebudowa drogi gminnej Żerkowice Zagórze Żerkowice
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Rozbudowa oświetlenia  
drogowego w 2017 

W lipcu br.  w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę inwestycji w zakresie wykonania rozbudowy oświetlenia drogowego 
na terenie gminy Iwanowice. Zgodnie z zawartą umową firma AMPER Daniel Czop, do 30 listopada br. wykona następujące zadania:

MIEJSCOWOŚĆ / ZAKRES WARTOŚĆ  
WG UMOWY

DAMICE
Rozbudowa oświetlenia w Damicach – przy drodze powiatowej k. szkoły (opracowanie pb, podwieszenie 1 oprawy 
i przewodu)

2 950,00 zł

GRZEGORZOWICE MAŁE 
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Grzegorzowice Małe – droga na pograniczu z Laskami Dworskimi (opraco-
wanie pb, wykonanie nowej linii słupowej ok. 260 Mb)

15 950,00 zł

IWANOWICE DWORSKIE
1. Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Iwanowice Dworskie przy drodze k. Skr (opracowanie pb, podwieszenie 
trzech opraw i przewodu  na dł. ok 160 m).

14 900,00 zł

2. Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Iwanowice Dworskie przy dw 773  - (opracowanie pb, podwieszenie 2 
opraw i przewodu na istniejącej linii nn ) 9 900,00 zł

3. Wykonanie nowej linii słupowej oświetlenia dw 773- (opracowanie pb, odcinek ok.550 m, zamontowanie 8 
opraw). 41 000,00 zł

NARAMA
1. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Narama – przy drodze gminnej od Żerkowic w kier. Kozierowa (opracowanie 
pb, podwieszenie 3 opraw i przewodu na istniejącej linii nn).

8 950,00 zł

2. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Narama ”Odole”- Wielkie Doły (opracowanie pb, podwieszenie 7 opraw 
i przewodu na istniejącej linii nn). 28 950,00 zł

3. Rozbudowa oświetlenia przy remizie OSP Narama (opracowanie pb podwieszenie 2 opraw) 2 400,00 zł

WŁADYSŁAW
Wykonanie oświetlenia w miejscowości Władysław przy drodze gminnej w kier. P. Kaczmarczyk (opracowanie pb, 
podwieszenie 3 opraw i przewodu na istniejącej linii nn).

11 900,00 zł

SUŁKOWICE
Podwieszenie 1 oprawy przy dw 773 przy przystanku autobusowym w pobliżu budynku nr 83 i 74 (opracowanie pb, 
podwieszenie 1 oprawy i przewodu na istniejącej linii nn).

4 548,00 zł

CELINY
Wykonanie oświetlenia odcinka dp 1173k w Celinach (opracowanie pb podwieszenie 1 oprawy na istniejącej linii 
nn).

1 560,00 zł

SIECIECHOWICE 
Wykonanie oświetlenia odcinka dp 2173k w Sieciechowicach (opracowanie pb i podwieszenie 2 opraw na istnieją-
cej linii nn).

1 443,00 zł

Ponadto w najbliższym czasie powinny zostać zakończone prace związane z wykonaniem oświetlenia odcinka dróg gminnych w m. Iwa-
nowice Włościańskie „Zamek” i Widoma w kier. cmentarza. Prace te zostały zlecone jeszcze w ubiegłym roku, jednak w związku z uzależnieniem 
od rozbudowy linii NN przez TAURON S.A. i dłuższym niż zakładano procesem pozyskania zgód, uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę 
termin zadania został wydłużony do 30.11.2017 r.

Jan Czyżewski 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
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Nie zaśmiecaj!
Poniżej publikujemy zdjęcie, jakie w dniu 28 sierpnia br. zostało 

zrobione przy kontenerach na odzież używaną w Sieciechowicach 
(na przeciwko cmentarza). Jeśli kontener jest pełny to worków z odzie-
żą nie zostawiamy wokół niego. Pojemniki na odzież używaną nie są 
koszem na śmieci a miejsce wokół niego to nie wysypisko. Ponieważ 
problem zaśmiecania terenów publicznych nasila się (ostatnio przyła-
paliśmy firmę, która zostawiała worki z odpadami przy kontenerze zlo-
kalizowanym przy remizie OSP w Iwanowicach), sprawy te będziemy 
zgłaszać na policję. Przypominamy, że wokół budynku UG są kamery. 
W najbliższym czasie zamontujemy również kamerę przy PSZOK, przy 
którym również systematycznie są zostawiane śmieci w workach oraz 
w kilku innych miejscach naszej gminy.

E-płatności w Urzędzie Gminy Iwanowice  
Od lipca można płacić w kasie UG kartą płatniczą

Dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Iwanowic. Urząd 
Gminy Iwanowice został wyposażony w terminal płatniczy w ramach 
programu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju dotyczącego 
upowszechniania płatności  bezgotówkowych w urzędach samorzą-
dowych. Gmina Iwanowice jest wśród pierwszych 500 gmin, które 
złożyły deklaracje przystąpienia do projektu. Oprócz płatności doko-
nywanych gotówką w kasie urzędu, od lipca br. pojawiła się jeszcze 
jedna możliwość dokonywania różnych wpłat na rzecz gminy  kar-
tą płatniczą. Płatności można dokonać również w formie zbliżeniowej. 
Przyjmując płatności od mieszkańców Urząd będzie akceptował karty 
płatnicze od organizacji kart płatniczych takich jak: Visa, VisaElectron, 
MasterCardElectronic, EuroCard/MasterCard, Maestro. Wpłacają-
cy kartą nie ponosi kosztów prowizji.

Rewitalizacja  
centrum Naramy

Z inicjatywy druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie oraz 
mieszkańców dokonano częściowej rewitalizacji rynku w Naramie. 
Przebudowano wjazd na działkę gminną znajdującą się przy remizie 
OSP, dokonano renowacji kapliczki i najbliższego otoczenia, a w naj-
bliższym czasie zostanie położona nowa nakładka asfaltowa na dział-
ce gminnej przed budynkiem remizy. Z budżetu gminy przeznaczono 
na ten cel kwotę 22 tys. zł oraz dodatkowo sfinansowana zostanie 
nowa nakładka asfaltowa i tablica ogłoszeniowa. Renowacja nie była-
by możliwa gdyby nie zaangażowanie i społeczna praca druhów OSP 
w Naramie oraz darczyńców wspierających tą inicjatywę, którymi byli: 
Pan Andrzej Woźniczka, Pan Jan Łudzik oraz Firma Państwa Frankiewi-
czów. Dziękujemy.
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Plac zabaw  
w Sieciechowicach

Zakończył się remont starego placu zabaw i roz-
budowa nowego przy przedszkolu samorządowym 
w Sieciechowicach. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 40 000 zł. Ze względu na sugestie mieszkańców 
i rodziców, aby plac zabaw był ogólnodostępny także 
w dni wolne od pracy, na zebraniu wiejskim w Sie-
ciechowicach przedstawimy propozycję rozwiązań 
w tym zakresie.

Remont pomieszczeń  
w szkole w Widomej

Zakończył się remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wi-
domej. Zakres robót obejmował modernizację pomieszczeń znajdują-
cych się w podziemiu szkoły z przeznaczeniem na jadalnię i dodatko-
wą salę lekcyjną.

Całkowity koszt remontu wyniósł 24 351,54 złotych. Obecnie przy 
szkole w Widomej trwa remont drogi wewnętrznej, a w najbliższym 
czasie rozpocznie się przebudowa parkingu. Prace potrwają do końca 
września br.

Remonty w Szkole 
Podstawowej  
w Iwanowicach

W dniu 28 sierpnia br. nastąpił odbiór remontu dwóch łazienek 
oraz sali gimnastycznej (cyklinowanie i malowanie) w budynku Szkoły 
Podstawowej w Iwanowicach. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 
50 000 zł. 

We wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na kompleksową 
przebudowę i termomodernizację budynku szkolnego w Iwanowi-
cach. O szczegółach i zakresie robót poinformujemy po przygotowa-
niu specyfikacji przetargowej i wyborze wykonawcy. Część prac, jak 
wymiana dachu oraz okien planujemy zrealizować jeszcze w tym roku. 
Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim modernizacja 
budynku szkoły w Iwanowicach powinna zostać zakończona do koń-
ca sierpnia 2018 r.
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Przebudowa 
szkoły 
w Damicach

Gmina Iwanowice w oparciu o ekspertyzę 
przygotowaną na zlecenie Organu prowa-
dzącego szkołę w Damicach zleciła opraco-
wanie projektu budowlanego przebudowy 
budynku szkoły w zakresie dostosowania 
go do wymogów bezpieczeństwa. Zakres 
robót przewidziany w projekcie budowla-
nym był na bieżąco konsultowany z Orga-
nem prowadzącym i obejmował: montaż 
oświetlenia ewakuacyjnego, wymianę drzwi 
wewnętrznych w kotłowni, montaż okna 
oddymiającego w klatce schodowej, montaż 
czujników wykrywania dymu, wymianę drzwi 
wewnętrznych strychu, wyposażenie obiek-
tu w podręczny sprzęt gaśniczy, wydzielenie 
klatki schodowej jako wewnętrznej strefy po-
żarowej, wymianę klapy włazowej na strych, 
montaż hydrantów wewnętrznych, demon-
taż okładziny sufitu na drodze ewakuacyjnej 
w piwnicy oraz pomalowanie sufitu, demon-
taż okładziny ściennej, uzupełnienie tynku 
i pomalowanie ścian. 

Organ prowadzący szkołę w Damicach 
na żadnym z etapów przygotowania projektu 
nie wnosił zastrzeżeń do zakresu planowa-
nych prac. Całkowity koszt inwestycji (wraz 
z projektem) wyniósł ok 130 000 zł (Organ 
prowadzący zwrócił za 2016 r. ok. 105 000 zł 
dotacji, którą Gmina przeznaczyła na tą inwe-
stycję).

Decyzję o pozwoleniu na budowę Staro-
stwo Powiatowe wydało w dniu 23 czerwca 
2017 r. W dniu 26 czerwca br. ogłoszono zapy-
tanie ofertowe na wybór wykonawcy i mimo 
ogłoszeń w internecie, rozesłania oferty do 7 
firm budowlanych (Organ Prowadzący szkołę 
w Damicach także szukał wykonawcy) nikt 
do 30 czerwca br. nie złożył oferty. W dniu 

30 czerwca br. ogłoszono kolejne zapytanie 
ofertowe, które rozstrzygnięto w dniu 6 lipca 
br. Na drugie zapytanie wpłynęła jedna oferta 
z firmy Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji 
Elektrycznych - Paweł Kozieł. Umowa została 
podpisana w dniu 17 lipca 2017 r. a termin 
zakończenia prac miał nastąpić w dniu 18 
sierpnia 2017 r. W dniu 11 sierpnia br. Wy-
konawca złożył wniosek o aneks do umowy 
o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji 
do 31 sierpnia br. tłumacząc to dodatkowym 
zakresem robót w zakresie wyrównania ścian 
w salach lekcyjnych. 

Na etapie rozpoczynania przebudowy 
doszło do sporu z Organem prowadzącym 
co do usuwania paneli podłogowych ze ścian 
w salach lekcyjnych. Ekspertyza i projekt bu-
dowlany nakazywały usunąć panele podło-
gowe ze wszystkich pomieszczeń gdzie się 
znajdują, gdyż jest to materiał łatwopalny. 
Organ prowadzący twierdził, że ma zgodę 
(strażaka?) na pozostawienie paneli w salach 
lekcyjnych. Wykonawca chciał otrzymać taką 
zgodę na piśmie. W związku z tym, że jej nie 
otrzymał przystąpił do usuwania paneli ze 
wszystkich pomieszczeń, gdzie się znajdowa-
ły. Ściany, które były przykryte panelami miały 
zostać pomalowane. Po ściągnięciu paneli 
okazało się, że jest to niemożliwe, gdyż ściany 
są bardzo krzywe, a w niektórych miejscach 
brak jest tynku. W związku z tym Wykonawca 
w porozumieniu z Gminą Iwanowice, o czym 
był poinformowany także Organ prowadzący, 
podjął decyzję o zakupie paneli ogniotrwa-
łych, posiadających stosowny atest i wyłożył 
nimi pomieszczenia sal lekcyjnych.

W dniu 22 sierpnia br. miał nastąpić od-
biór budynku przez strażaka z PSP, aby po-
mieszczenia mogły być użytkowane przez 
uczniów. W trakcie odbioru okazało się, że wy-
łącznik przeciwpożarowy prądu nie znajduje 
się na zewnątrz budynku, jak to zostało opi-
sane w ekspertyzie, lecz wewnątrz budynku 
oraz nie zadziała bezpiecznie system oddy-
miania, bowiem nie można wyłączyć prądu 
w budynku w trakcie pożaru. Ponadto insta-
lacja elektryczna w piwnicy grozi samozapło-
nem. Stare kable aluminiowe były jedynie 
przykryte panelami podłogowymi. 

W związku z zaistniałą sytuacją Gmina 
Iwanowice podjęła decyzję o zleceniu robót 
dodatkowych Wykonawcy w zakresie: wy-
miany układów pomiarowych na zewnętrzne 
zgodnie z ZE; wymianę instalacji elektrycznej 
od pomiaru do włącznika przeciw pożaro-
wego – 50 mb; wymianę włącznika przeciw 
pożarowego wraz z uziemieniem; wymianę 
instalacji elektrycznej od włącznika pożaro-
wego do tablicy głównej – 12 mb; remont 
instalacji elektrycznej wewnętrznej w ciągu 
komunikacyjnym do kotłowni. Na sesji Rady 
Gminy w dniu 30 sierpnia br. radni przezna-
czyli na ten cel kwotę 20 000 zł. W dniu 31 
sierpnia Wykonawca podpisał kolejną umowę, 
w której zadeklarował wykonanie ww. prac 
do 8 września br. W dniu 8 września br. na-
stąpił odbiór prac przez strażaka z PSP. Od 11 
września br. w szkole będzie mogła rozpocząć 

się nauka. W związku z tym, że Organ prowa-
dzący nie dostarczył atestu na panele w po-
mieszczeniach przedszkolnych, Wykonawca 
w trakcie odbioru został zobligowany przez 
Gminę oraz strażaka do ich wymiany.  

Zgodnie z umową użyczenia budynku to 
Organ prowadzący jako  Biorący w użyczenie 
od momentu przekazania mu przedmiotu 
użyczenia odpowiada za jego stan wobec 
instytucji kontroli takich jak: Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, 
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiolo-
giczna w Krakowie, Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (§ 
9 pkt 1) oraz wszelkie naprawy bieżące, któ-
rych dokonanie stanie się konieczne w trak-
cie trwania niniejszego stosunku użyczenia 
przeprowadzi Biorący w użyczenie na własny 
koszt. Biorący w użyczenie ponosić będzie 
nadto wszystkie koszty wynikające z korzy-
stania z przedmiotu użyczenia przez czas 
trwania niniejszej umowy (§ 7 pkt 1).

Wydłużające się remonty są czymś nor-
malny w procesie budowlanym. Powody tej 
sytuacji mogą być różne: opieszałość wyko-
nawcy ale też dodatkowe roboty nie prze-
widziane na etapie planowania inwestycji. 
Gmina Iwanowice jako inwestor nie odpo-
wiada za terminowe wykonanie inwestycji. 
To są obowiązki wykonawcy. Gmina, zgodnie 
z umową może m.in. ukarać wykonawcę za nie 
wywiązywanie się ze swych obowiązków. I ta-
kie zabezpieczenie w umowach zawieranych 
przez Gminę Iwanowice jest stosowane. Kilka 
lat temu, za poprzedniego wójta była reali-
zowana termomodernizacja budynku szkoły 
i uruchamiano punkt przedszkolny w Wido-
mej. Ocieplenie budynku zostało zrealizowa-
na z prawie 2 miesięcznym opóźnieniem (pra-
ce te zakończono w trakcie roku szkolnego 
w październiku) a punkt przedszkolny został 
odebrany przez strażaka i PINB pod koniec 
września. Dzieci do przedszkola poszły z pra-
wie miesięcznym opóźnieniem. Czy przypo-
minacie sobie Państwo jakieś awantury z tego 
powodu? Zadaniem organów prowadzących 
powinno być w pierwszej kolejności rzetelne 
wyjaśnienie problemu, a nie podgrzewanie 
atmosfery i napuszczania rodziców do ata-
kowania Urzędu Gminy. Na zebraniu z ro-
dzicami w Damicach usłyszałem, że celowo 
przedłużam remont w budynku szkoły gdyż 

... chcę ją zamknąć. Zamiast wymyślania coraz 
większych bzdur proponuję zadbać o szkołę 
i rzetelnie wykonywać swoją pracę. Niektó-
re drzwi wewnętrzne w budynku pamiętają 
pewnie jeszcze lata 80-te, poręcz ma już 40 
lat nie spełnia żadnych kryteriów w zakresie 
bezpieczeństwa. Na wymianę tych elemen-
tów nie potrzeba zgody Gminy czy też po-
zwolenia na budowę. Wystarczy gospodar-
nie podejść do swoich obowiązków i zadbać 
o budynek, który otrzymało się bezpłatnie 
w użyczenie. 

Robert Lisowski 
Wójt Gminy Iwanowice 
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Włościańskich i Dworskich
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Włościańskich 
(Ogrody) i Iwanowicach Dworskich (w kierunku Poskwitowa Stare-
go). 

Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 750 000 zł. W ramach tego 
zadania zostanie wykonane:

a) w Iwanowicach Dworskich - ponad 560 metrów kolektora grawi-
tacyjnego, 280 metrów kanalizacji opadowej i ponad 240 mb chod-
nika (do mostu na Dłubni do skrzyżowania z droga na Widomą);

b) w Iwanowicach Włościańskich  - 504 metrów kolektora grawita-
cyjnego i 240 metrów przyłączy.

STOP  
WARIATOM DROGOWYM!

Nowe nakładki na drogach gminnych i powiatowych usprawniają ruch samo-
chodowy ale jednocześnie .... stanowią duże niebezpieczeństwo dla pieszych. Byłoby 
idealnie, gdyby każda z dróg publicznych miała dobry asfalt i chodnik, albo chociaż 
utwardzone pobocze odgrodzone krawężnikiem od jezdni. Niestety, tak nie jest. W 
ostatnich trzech latach przybyło nam prawie 30 km zmodernizowanych dróg gmin-
nych i powiatowych. Jednocześnie coraz więcej mieszkańców skarży się na kierują-
cych pojazdami, którzy nie przestrzegają przepisów ruchów drogowego i w terenach 
zabudowanych znacznie przekraczają dozwolone prędkości. 

W ostatnim czasie doszłoby do nieszczęścia na zmodernizowanym odcinku dro-
gi powiatowej w Grzegorzowicach Wielkich, gdzie kierujący pojazdem wjechałby w 
dzieci wracające ze szkoły. Apelujemy do kierowców, aby jeździli zgodnie z przepisa-
mi ruchu drogowego i choć przez chwilę zastanowili się nad konsekwencjami swoje-
go nierozważnego zachowania. Informujemy, że będziemy interweniować na Policji, 
aby znacznie zwiększyła się liczba kontroli na naszych drogach. 

Zachęcamy także mieszkańców do indywidualnych interwencji w tej sprawie. 
Można to zrobić anonimowo poprzez platformę - Krajowa mapa zagrożeń bezpie-
czeństwa https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem.  
Jest narzędziem informatycznym:

• pozwalającym Policji na czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń  
(mapa statystyczna);

• umożliwiającym mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych (mapa interaktywna) podlegających sprawdzeniu przez Policję.

Termomodernizacja świetlicy w Poskwitowie „Starym”
Zakończyły się prace termomodernizacyjne i remontowe w budynku 
świetlicy wiejskiej w Poskwitowie „Starym”. Całkowity koszt inwesty-
cji wyniesie ponad 142 tys. zł. (w tym 20 tys. zł wydatkowano w 2016 
r na zakup pieca i wykonanie instalacji c.o.)
W ramach powyższej kwoty zostały wykonane następujące  prace:

• wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
• montaż instalacji alarmowej,
• malowanie ścian i sufitów,
• docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych i stropu,
• wykonana elewacji,
• wymiana rynien i instalacji odgromowej,
• wykonana przyłącza gazowego
• wykonana instalacji c.o., zakup i montaż i pieca c.o.

W końcu września zostanie wykonany odcinek wewnętrznej instala-
cji gazowej i podpięcie do pieca centralnego ogrzewania.



Głos Iwanowic | 11 

wywiady ZNANI LUDZIE

Wywiad  
z Adamem Domagałą 
Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego jest jednym z nielicznych 
samorządów wojewódzkich, które 
systematycznie wspierają druhów z 
OSP. Jakie to programy i od ilu lat są 
realizowane?

Programów jest wiele, ale jedynym w 
kraju, a realizowanym od 2009 roku jest pro-
gram „Małopolskie Remizy”. Radni Sejmiku 
Województwa Małopolskiego, Wojewódzki 
Oddział ZOSP RP oraz  przedstawiciele po-
wiatu podkreślają mocno że jest to program 
który pełni ogromną rolę. 

Obiekty OSP które znajdują się  na po-
łudniu Polski są zadbane, gdyż samorządy 
mają zdecydowanie więcej środków finan-
sowych. Patrząc na Małopolskę północną: 
powiaty krakowski, miechowski proszowicki 
oraz obiekty OSP które znajdują się  na tych 
terenach miały swoja świetność w latach -70  
i latach – 80, teraz wymagają one głębokiej 
termomodernizacji, odnowienia oraz dobu-
dowy pomieszczeń socjalnych. 

Realizując ten program przyczyniamy 
się nie tylko do poprawy warunków loka-
lowych poszczególnych jednostek OSP, ale 
również do poprawy ogólnego funkcjono-
wania.  Zresztą liczby mówią same za siebie. 
Na 1350 jednostek OSP z terenu woj. Mało-
polskiego z tego programu skorzystało po-
nad 750, które otrzymało dofinansowanie na 
kwotę w sumie prawie 30 mln zł. Dodatkowo 
z Wojewódzkiego Funduszu na ten właśnie 
projekt otrzymaliśmy kwotę ponad 5 mln. zł, 
a było to inicjatywą   Komisji Ochrony Środo-
wiska Sejmiku Województwa Małopolskiego,  
której przewodniczę. W sumie na realizację 
opisywanego projektu wydaliśmy kwotę 
prawie 35 mln zł, a samorządy gminne które 
skorzystały z dotacji dołożyły do tego pro-
jektu prawie drugie tyle pieniędzy. Poszcze-
gólne jednostki OSP dotowaliśmy w kwocie 
nie większej niż 50 tys.zł. Samorządy aby 
zrealizować zadanie do tej dotacji dokładały 
niekiedy do 60 -70 proc. Na 182 gminy z woj. 
Małopolskiego z dofinansowania skorzystało 
około 120. Wskazane i wymienione przeze 
mnie  liczby i kwoty wskazują jaki jest ogrom  
i wielka potrzeba tego zadania.

Czy co roku Państwo przeznaczają taką 
samą kwotę na realizację programu 

„Małopolskie remizy”?

Co roku przeznaczamy na ten cel kwo-

tę 2,5 mln zł i staramy się je równomierni 
podzielić na wszystkie założone i złożone 
zadania. Przez siedem lat wszystkie złożone 
wnioski otrzymywały dotację z wymienio-
nego programu,  ale od dwóch lat wniosków 
składanych jest dużo więcej niż przewiduje 
to pula pieniędzy przeznaczona na ten pro-
gram,   więc część z nich zostaje odrzucona. 
Ten program wzbudza bardzo duże zaintere-
sowanie nie tylko samorządów,  ale głównie 
ochotników strażaków. 

Ile lat planowana jest jeszcze realizacja 
programu „Małopolskie remizy” i czy 
planowane jest zwiększenie rocznej 
dotacji na ten projekt ?

Program „Małopolskie remizy” planuje-
my dotować przez kilka ładnych lat, tak aby 
wyremontować pozostałe, wymagające tego 
działania budynki  remiz OSP z terenu mało-
polski.  

Planowane jest też zwiększenie rocznej 
dotacji przeznaczonej na ten cel do kwoty 3,5 
mln zł. Chcemy bowiem  dotować wszystkie 
zadania, które zostaną do nas złożone w for-
mie wniosków. Pragnę nadmienić iż środki 
przeznaczane na ten cel są środkami pocho-
dzącymi z budżetu województwa, nie są to 
środki unijne.

Czy w tym momencie realizowane są 
inne projekty zakładające dodatkowe 
formy wsparcia dla OSP?

„Małopolskie remizy” nie są jedyną formą 
pomocy OSP,  kolejną  jest „Bezpieczna Ma-
łopolska”, program realizowany od 2 lat. Pro-
gram ten  powstał  na wniosek Komisji Ochro-
ny Środowiska Sejmiku Wojewódzkiego. 
Program dotyczy możliwości zakupu przez 
jednostki OSP umundurowania i sprzętu. 
Jednostki które są w Krajowym Systemie Ra-
towniczo – Gaśniczym są finansowane rzez 
Państwo, a finansowanie jednostek OSP opie-
ra się na budżecie samorządowców. I właśnie  
ten program ma na celu pomoc samorządom 
gminnym. W pierwszym roku na  finansowa-
nia projektu „Bezpieczna Małopolska” została 
przeznaczona kwota 800 tys. zł. Te  środki 
również pochodzą z budżetu województwa. 

W roku bieżącym na ten cel przeznaczy-
liśmy 1 mln złotych. Realizacje  tych dwóch 
projektów chcemy utrzymać, gdyż to one 
przynoszą wymierne korzyści.  Dodatko-
wą formą wsparcia dla jednostek OSP jest 
program mający na celu zakup rocznie 34 

samochodów ratowniczo- gaśniczych z dofi-
nansowaniem województwa i środków euro-
pejskich. Program dotowany jest w 60%.

Czy planowane są dodatkowe formy 
wsparcia dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych?

W 2018 roku planujemy uruchomić pro-
gram i wspomóc zakup kolejnych  samocho-
dów, tym razem używanych. Przewidziana 
pula środków na ten program to kwota 1,5 
do 2 mln zł. 

Dzięki Panu wsparciu w tym roku 
udało się Gminie Iwanowice pozyskać 
środki z programu Małopolskie Remizy 
i Bezpieczna Małopolska. Również 
dwie jednostki OSP otrzymały 
dofinansowanie z programu „Mecenat 
Małopolski”. Dziękujemy za to wsparcie 
i dobrą współpracę.  Jak Pan ocenia 
funkcjonowanie jednostek OSP w 
Gminie Iwanowice? 

Macie Państwo tak naprawdę jedną 
Ochotniczą Straż Pożarną należącą do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśnicze-
go, chcemy aby w 2018 r. druga jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Państwa 
gminy została przyłączona do tego systemu. 
Patrząc na rozpiętość Państwa gminy  przy-
dałoby się, aby przynajmniej trzy jednostki 
należały do tego systemu, a pozostałe które 
istnieją  i funkcjonują pełniły rolę jednostek 
wspierających.

Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę zre-
alizowania  wszystkich zamierzonych planów 
zawodowych i osobistych.

Monika Świątek
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Dnia 10 września 2017 roku w słoneczne popołudnie Reprezen-
tacyjna Orkiestra Tempo Iwanowice w prawie 40 osobowym składzie 
udała się na odbywający się corocznie od 12 lat Powiatowy Przegląd 
Orkiestr Dętych w Zielonkach. Tuż po godzinie 15:00 rozpoczęły się 
muzyczne prezentacje poszczególnych orkiestr. 

Nasza orkiestra zaprezentowała się jako druga z kolei. Do parku 
Wiejskiego w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej przybyło w sumie sześć 
orkiestr. Były to prócz nas: Orkiestra Dęta z Zielonek, Orkiestra „Grobla”, 
Orkiestra Korzkiew, Orkiestra „Wola” z Woli Zachariaszowskiej oraz Or-
kiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach. Nasza orkie-
stra zaprezentowała cztery utwory konkursowe. Były to „One Moment 

in Time”, „Kleine Ungarische Rhapsodie”, Marsz 
„Wiwat” oraz „Mission Impossible”, a za wykonane 
muzyczne dzieła otrzymała gromkie brawa oraz 
owacje na stojąco od bardzo licznie przybyłych 
słuchaczy. Nasza orkiestra zagrała bardzo dobrze 

wszystkie utwory wybrane i za-
aranżowane prze kapelmistrza 
orkiestry – Piotra Święchowicza.  

Po zaprezentowaniu się 
wszystkich sześciu orkiestr 
nastąpiło tradycyjne wspólne 
wykonanie czterech utworów. 
Były to: „Jak długo na Wawe-
lu”, „Pozdrowienia z Krakowa”, 

„Rzeczpospolita” oraz utwór 
„Sobótka”. Przegląd nie był kon-
kursem z miejscami. Każda or-
kiestra otrzymała dyplom oraz 
pamiątkowe nagrody za udział 
w przeglądzie. Organizatorem 
przeglądu było Centrum Kultu-
ry i Rekreacji w Zielonkach oraz 
Stowarzyszenie Wspierania Ro-
dziny i Społeczności Wiejskiej 

„Zachariasz”. Projekt został zreali-
zowany przy wsparciu finansowym powiatu krakowskiego. Głównym 
celem przeglądu jest rozpowszechnianie twórczości orkiestr dętych 
działających w powiecie krakowskim. Każda z zaprezentowanych or-
kiestr posiadała swój niepowtarzalny styl, a wszyscy z osobna zapre-
zentowali się znakomicie. 

Miejmy nadzieję że za rok również będziemy mogli zagrać w tym 
miejscu dla tak wspaniałej publiczności. 

Rafał Chwastek 
Wiceprezes Reprezentacyjnej Orkiestry Tempo Iwanowice

XII Powiatowy Przegląd  
Orkiestr Dętych w Zielonkach

Dzień Sportu  
na Orliku w Sieciechowicach

W minioną sobotę tj. 9.09.2017 r. na Orliku w Sieciechowicach 
odbyła się ogólnopolska impreza pt. „Dzień Sportu na Orliku”. Celem 
tego przedsięwzięcia była promocja zdrowego trybu życia poprzez 
aktywność fizyczną.  Zajęcia dedykowane były dzieciom i młodzie-

ży z terenu gminy Iwanowice.  Zorganizowane konkurencje pozwo-
liły uczestnikom spędzić czas wolny w atrakcyjnej formie. Wszystkie 
zmagania rozpoczęły się o godzinie 11.00 wspólną rozgrzewką oraz 
zapisami uczestników do poszczególnych konkurencji. Między go-
dziną 11:30 a 14.00 odbyły się zawody lekkoatletyczne dla chłopców 

i dziewcząt w kategorii klas I-III, 
IV-VI oraz klasy VII i gimnazjów. 
Do zmagań zgłosiło się 70 spor-
towców. Najlepsi zawodnicy zo-
stali wyróżnieni medalami, które 
wręczała zwycięzcom Pani Anna 
Tarko – Sekretarz Gminy Iwano-
wice. Wszyscy uczestnicy zagwa-
rantowany  mieli również „spor-
towy” prowiant. Nagrody oraz 
wyżywienie sponsorowane były 
przez GCKiB oraz Urząd Gminy 
Iwanowice. Podziękowania nale-
żą również trzem szkołą z terenu 
naszej gminy: SP Sieciechowice, 
SP Poskwitów i SP Widoma,  któ-
re umożliwiły swoim uczniom 
wzięcie udziału w zawodach. 
Mamy nadzieję, że zawody te na 

stałe wpiszą się w kalendarz imprez sportowych, dzięki czemu z roku 
na rok liczba zawodników będzie rosła.

Szymon Wesołowski
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Zawody pożarnicze
Dnia 2 września 2017 roku na boisku sportowym w Nawojowej 

Górze odbyły się powiatowe  zawody sportowo - pożarnicze młodzie-
żowych drużyn pożarniczych według regulaminu CTIF. 

W zawodach udział wzięło 20 drużyn w tym 7 drużyn żeńskich. 
Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.  W zawodach tych Gminę 
Iwanowice reprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłop-
ców z OSP Sieciechowice. Zawody zorganizowane zostały w myśl 
regulaminu CTIF który dzieli się na dwa etapy: sztafeta pożarnicza 
oraz ćwiczenie bojowe.  Młodzi   druhowie z Sieciechowic mieli przed 
sobą całkiem nowe wyzwania (m.in. pokonanie takich przeszkód jak: 
ściana, kładka, tunel oraz wykazanie się zręcznością w wiązaniu kilku 
rodzajów węzłów). Po pierwszym etapie sztafety pożarniczej dru-
howie z Sieciechowic zajmowali wysokie drugie miejsce. Troszeczkę 
gorzej wyszły ćwiczenie bojowe i ostatecznie drużyna uplasowała się   
na bardzo wysokim szóstym miejscu uzyskując 999,2 pkt w klasyfikacji 

generalnej zawodów. Gminie Iwanowice w zawodach reprezentowali: 
Przemysław Seweryn, Szymon Zębala, Dawid Dudek, Mateusz Zając, 
Sebastian Lis, Bartosz Adamczyk, Jakub Lis, Jakub Seweryn , Damian 
Rerak, Patryk Zębala. Opiekunami drużyny byli dh Grzegorz Siuta oraz 
dh Jacek Kubis.

Wyjazd na zawody oraz zakup dresów dla zawodników został sfi-
nansowany przez UG Iwanowic. Drużynie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Czy e-biznes  
się opłaca? 

Prowadzenie sklepu internetowego dla wielu przedsiębiorstw sta-
ło się podstawą w prowadzeniu biznesu. Powodów jest wiele. Firmy 
chcą dotrzeć do jak największej liczby klientów, a przez Internet wyda-
je się to niezwykle proste. Sprzedaż przez Internet nie ma ograniczeń 
czasowych - odbywa się o każdej porze dnia i nocy. Oferta sklepów 
internetowych jest coraz bogatsza i atrakcyjna. Elektronika, kosmety-
ki, ubrania, książki, żywność ekologiczna – w sieci znajdziemy sklepy 
z każdym rodzajem asortymentu. Sprzedaż przez Internet może stano-
wić również formę obniżenia kosztów, ponieważ utrzymanie e-sklepu 
jest mniej kosztochłonne niż posiadania sklepu stacjonarnego w wy-
najmowanym lokalu, zwłaszcza w atrakcyjnej lokalizacji

Do zrobienia zakupów przez Internet co najmniej raz w życiu przy-
znaje się co drugi polski internauta. Dla tych osób najważniejsze w za-
kupach przez Internet jest możliwość dokonania zakupu o dowolnej  
godzinie, wygoda i atrakcyjna cena. 

Często początkujący przedsiębiorcy rozpoczynają własny biznes 
od sprzedaży przez Internet, tworząc własną witrynę internetową lub 
zakładając konto na jednym z popularnych portali sprzedażowych.  
Taka forma biznesu pozwala sprawdzić czy rzeczywiście oferowany 
produkt spotka się z zainteresowaniem na rynku i zyska grono nabyw-
ców. Nie należy jednak sugerować się obiegową opinią, że w Interne-
cie można kupić i sprzedać wszystko. Handel określonymi produktami 
może wiązać się z poniesieniem sporych kosztów oraz spełnieniem 
szczególnych warunków. Należy wiec zastanowić się, czy wybór takich 
przedmiotów sprzedaży nie pociągnie za sobą dodatkowych opłat, 
przez co ich cena stanie się zbyt wysoka, a całe przedsięwzięcie mało 
opłacalne.

Przykładem produktów, które w ostatnich latach zyskują zainte-
resowanie wśród sprzedaży internetowej są wyroby rękodzielnicze. 
W przeszłości, z racji tego, że kupców na tego rodzaju produkty było 
niewielu, twórcy mieli trudności z wypromowaniem swoich towarów. 
Obecnie, szczególnie na zachodzie, taki typ działalności jest niezwykle 
dochodowy. Powstają nawet specjalne portale, oferujące rękodzielni-
kom stworzenie własnego sklepu internetowego i sprzedawanie swo-
jej twórczości na całym świecie za pośrednictwem sieci. 

Rozwój technologii informatycznych, coraz większa łatwość robie-
nia e-zakupów za pośrednictwem  różnorodnych kanałów – interneto-
wych, mobilnych, telefonicznych – będzie sprzyjała rozwojowi sprze-
daży internetowej. 

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa we współpracy z partne-
rami z Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Grecji przygotowała w ramach pro-
jektu TransForm@ platformę edukacyjną dla osób zainteresowanych 
prowadzeniem działalności e-commerce (z ang. Handel elektroniczny), 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. E-commerce 
otwiera szansę na nowe i bardzo oryginalne firmy,  dzięki czemu, re-
giony wiejskie mogą znacząco zwiększyć swoją konkurencyjność, uni-
kając wyludnieniu oraz zapewniając nowe możliwości pracy i życia. 

Projekt TransForm@ realizuje trzy  główne cele: zwiększenie umie-
jętności cyfrowych i e-biznesowych,  wzrost zatrudnienia i przedsię-
biorczości na obszarach wiejskich, wspieranie młodych osób w samo-
zatrudnieniu.

W ramach projektu organizowane są szkolenia on-line, które adre-
sowane są do osób zainteresowanych tworzeniem własnej działalno-
ści biznesowej na terenach wiejskich. Szkolenie składa się z modułów, 
które omawiają najważniejsze elementy związane z założeniem i pro-
wadzeniem działalności gospodarczej w Internecie: 

• Jak rozpocząć sprzedaż w Internecie ?
• Jak stworzyć biznes plan sklepu internetowego?
• Prawne aspekty e-commerce.
• Na jakie elementy zwrócić uwagę przy wyborze nazwy i domeny 

sklepu internetowego?
• Jak zaprojektować sklep internetowy ?
• Jak wykorzystać media społecznościowe  do pozyskania klientów
• Na co zwrócić uwagę przy realizacji zamówień  i wysyłki, ochronę  

w handlu elektronicznym oraz wiele, wiele innych.
Platforma zawiera również  praktyczne porady i przykłady dobrych 

praktyk z działalności e-commerce z różnych branż. 
Więcej informacji nt. projektu 

i platformy edukacyjnej dot. e-biznes znajdziecie Państwo na stronie:  
http://ecommerce.fundacjamis.org.pl/

Serdecznie zapraszamy.
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W sobotę 19 sierpnia br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Zalesia obchodziła jubileusz 50  – lecia istnienia. W obchodach ju-
bileuszu uczestniczyły władze państwowe, powiatowe, gminne, jed-
nostki OSP oraz mieszkańcy wsi. Wśród gości byli m.in. Pani Elżbieta 
Duda  – Poseł na Sejm RP, Pan Marek Piekara  – Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Krakowskiego, Druh Leszek Zięba – Wiceprzewodniczą-
cy Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Druh Jan Palimąka – Członek 
ZW Związku OSP, starszy kapitan Michał Majda – Zastępca Dowódcy 
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5, Druh Paweł Adamek  –  Zastęp-
ca Prezes ZG OSP w Iwanowicach, Druh Krzysztof Ciepły – Komendant 
Gminny OSP w Iwanowicach, poczty sztandarowe jednostek OSP 
z terenu gminy ( jednostek) oraz zaprzyjaźnione jednostki z gmin 
ościennych – OSP z Smrokowa, OSP z Zielonek, OSP z Kacic oraz OSP 
z Miłocic. Władze gminne reprezentowali: Pan Robert Lisowski – Wójt 
Gminy, Pani Anna Tarko – Sekretarz Gminy, Pani Joanna Domajewska – 
Skarbnik Gminy, Pan Mirosław Rosa- Przewodniczący Rady Gminy oraz 
Radni Rady Gminy Iwanowice, Pani Monika Świątek – Dyrektor GCKiB 
w Iwanowicach. Ponadto, obecni byli :  Pan Zbigniew Tomaszek oraz 
Pan Zbigniew Grzyb  – byli wójt Gminy Iwanowice, Pani Bożena Lisow-
ska  – dyrektor Szkoły Podstawowej w Widomej, Pani Anna Motyka  – 
prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno –Oświatowych.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztanda-
rowych, którego dokonał druh Marcin Misiak zastępca komendanta 
gminnego OSP. Następnie rozpoczęła się Msza Św. w intencji straża-
ków i ich rodzin. Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Ryszard Sucha-
nowski – kapelan gminny OSP oraz ks. proboszcz Adam Grzesiński  – 
proboszcz parafii w Widomej. Oprawę muzyczną  całej uroczystości  
zapewniła  Orkiestra „Naramianka” z Naramy prowadzona przez kapel-
mistrza Pana Jerzego Piekarę. 

Część oficjalną uroczystości rozpoczęło złożenie raportu, przegląd 
pododdziałów, wciągnięcie flagi na maszt i odegranie hymnu pań-
stwowego. Następnie Druh Edward Stopiński  – prezes OSP Zalesie 
powitał wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców biorących 

udział w uroczystości.  Po powitaniu gości Zastępca Naczelnika Zarzą-
du OSP w Zalesiu Druh Przemysław Kucala odczytał fragmenty kroniki 
OSP Zalesie. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odzna-
czeń. 

Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali 
druhowie: dh Józef Jurek, dh Bartłomiej Rosół. Srebrnym Medalem 
za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został druh Zdzisław Bebak. 
Brązowymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali 
druhowie: dh Łukasz Łapczyński, dh Przemysław Kucala, dh Paweł Na-
walany, dh Tomasz Nowak, dh Sebastian Kmiecik, dh Witold Stopiński, 
dh Dariusz Rojek. Odznaką „Wzorowy Strażak” zostali uhonorowani 
druhowie: dh Helena Nawalany, dh Sławomir Nowak, dh Piotr Mućka, 
dh Dariusz Nowak, dh Sebastian Kmiecik, dh Dariusz Rojek, dh Krzysz-
tof Bebak, dh Robert Janicki. Odznaką za wysługę lat zostali uhonoro-
wani druhowie: dh Zenon Sroka – 50 lat, dh Stanisław Rojek – 50 lat, dh 

50 lat  
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zalesiu
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Jan Bebak – 40 lat, dh Zdzisław Bebak – 40 lat, dh Kazimierz Kozik – 35 
lat, dh Józef Jurek – 35 lat, dh Bogdan Ciaranek – 35 lat, dh Edward Sto-
piński – 30 lat, dh Bartłomiej Rosół – 25 lat, dh Witold Stopiński – 15 lat, 
dh Łukasz Łapczyński – 15 lat, dh Przemysław Kucala – 15 lat, dh Paweł 
Nawalany – 15 lat, dh Tomasz Nowak – 15 lat, dh Robert Janicki – 10 
lat, dh Sławomir Nowak – 10 lat, dh Krzysztof Bebak – 10 lat, dh Helena 
Nawalany – 5 lat, dh Dariusz Rojek – 5 lat, dh Sebastian Kmiecik – 5 lat, 
dh Dariusz Nowak – 5 lat, dh Piotr Mućka – 5 lat, dh Krzysztof Sroka – 5 
lat, dh Patryk Kisiel – 5 lat, dh Kamil Kmiecik.

Po tej części nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabra-
li: Poseł na Sejm Elżbieta Duda,  Wójt Gminy Robert Lisowski, Przewod-
niczący Rady Gminy Mirosław Rosa, Wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Marek Piekara, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam 
Domagała, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Jacek Kukuła.

W trakcie uroczystości odbyło się podsumowanie projektu jaki 

OSP Zalesie realizowały w ramach konkursu Mecenat Małopolski. Moż-
na było obejrzeć wystawę z historycznymi zdjęciami upamiętniający-
mi powstanie i rozwój jednostki oraz otrzymać folder prezentujący rys 
historyczny OSP Zalesie. Warto podkreślić, że projekt był realizowany 
we współpracy ze szkołą w Widomej, radą sołecką oraz mieszkańcami. 
Uroczystości jubileuszu OSP w Zalesiu były dofinansowane z środków 
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Mecenatu 
Małopolski edycja 2017. 

Wieczorem wszyscy chętni mogli spędzić miło czas oraz potańczyć 
w rytm muzyki zespołu „Kumple”. Obchody jubileuszu mimo że aura 
nie dopisywała, były bardzo udane. Wszystkim druhnom i druhom 
strażakom z OSP Zalesie  życzymy kolejnych pięćdziesięciu lat!

Monika Świątek
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W niedzielę 23 lipca br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Celin obchodziła jubileusz 70  – lecia istnienia. Uroczystość rozpo-
częła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych, którego dokonał 
druh Tomasz Miska naczelnik OSP Celiny. Następnie rozpoczęła się 
Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin. Mszę Św. koncelebrowali ks. 
proboszcz Ryszard Suchanowski – kapelan gminny OSP oraz ks. pro-
boszcz Tomasz Zięcik – proboszcz parafii w Sieciechowicach. Oprawę 
muzyczną zapewniała Orkiestra Dęta Hejnał z Sieciechowic prowadzo-
na przez kapelmistrza Pana Tadeusza Faracika.  

Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został 
druh Wojciech Stachura. Srebrnymi Medalami za zasługi dla pożarnic-
twa odznaczeni zostali druhowie: dh Tomasz Miska, dh Jacek Marchań-
ski, dh Andrzej Lis, dh Piotr Wilk, dh Aleksander Adamek, dh Mariusz 
Piekara, dh Paweł Morek, dh Tomasz Adamek. Brązowymi Medalami 
za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: dh Marcin Mi-
siak, dh Marek Kruk. Odznaką „Wzorowy Strażak” zostali uhonorowani 
druhowie: dh Marcin Klupa, dh Leszek Kruk, dh Andrzej Domagała, dh 
Andrzej Chwastowski, dh Damian Kik, dh Grzegorz Wilk, dh Dawid Do-
magała, dh Mariusz Stachura, dh Łukasz Klupa, dh Marcin Faracik, dh 
Artur Zaklikiewicz. 

Po części, w której wręczono odznaczenia nastąpiły wystąpienia za-
proszonych gości. Głos zabrali: Pan Premier Jarosław Gowin, Pan Mar-
szałek Wojciech Kozak, Wójt Gminy Robert Lisowski, Przewodniczący 
Rady Gminy Mirosław Rosa, Dyrektor Gabinetu Ministra Infrastruktury 
Łukasz Smółka, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło, Wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, Zbigniew Tomaszek 
były Wójt Gminy Iwanowice oraz Pan Jarosław Karczyński który w imie-
niu Pani poseł Elżbiety Dudy przekazał życzenia strażakom. 

W obchodach jubileuszu uczestniczyły władze państwowe, woje-
wódzkie, gminne, jednostki OSP oraz mieszkańcy wsi. Wśród gości byli 
m.in. Pan Jarosław Gowin – Wicepremier RP, Pan Wojciech Kozak – Wi-
cemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Łukasz Smółka  – Dy-
rektor Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa, 

Pan Mirosław Dróżdż  – Radny 
Sejmiku Województwa Małopol-
skiego, Pani Anna Maj – sekretarz 
Komisji Ochrony Środowiska i Bez-
pieczeństwa Publicznego Urzędu 
Marszałkowskiego w imieniu Rad-
nego Województwa Małopolskie-

go Pana Adama Domagały, Pan Tadeusz Nabagło – Przewodniczącego 
Rady Powiatu Krakowskiego, Pan Marek Piekara – Wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Krakowskiego, Druh Leszek Zięba  – Wiceprzewod-
niczący Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Druh Jan Palimąka  – 
Członek ZW Związku OSP, starszy kapitan Michał Majda  – Zastępca 
Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5, Druh Edward Stopiń-
ski – Prezes ZG OSP w Iwanowicach, Druh Krzysztof Ciepły – Komen-
dant Gminny OSP w Iwanowicach, poczty sztandarowe jednostek OSP 
z terenu gminy (15 jednostek) oraz zaprzyjaźnione jednostki z gmin 
ościennych – OSP z Smrokowa, OSP z Zielonek, OSP z Kacic oraz OSP 
z Miłocic. Władze gminne reprezentowali: Pan Robert Lisowski – Wójt 
Gminy, Pani Anna Tarko – Sekretarz Gminy, Pani Joanna Domajewska – 
Skarbnik Gminy, Pan Mirosław Rosa- Przewodniczący Rady Gminy oraz 
Radni Rady Gminy Iwanowice. Ponadto, obecni byli : Pan Zbigniew 

70 lat  
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Celinach



Tomaszek  – były wójt Gminy Iwanowice, Pani Anna 
Krawczyk  – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Celinach, Pan Jarosław Karczyński  – pełnomocnik 
PiS w Iwanowicach.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęło złożenie 
raportu, przegląd pododdziałów, wciągnięcie flagi 
na maszt i odegranie hymnu państwowego. Po powi-
taniu gości Wiceprezes Zarządu OSP w Celinach Druh 
Edward Marchański odczytał fragmenty kroniki OSP 
Celiny. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie 
odznaczeń.

Następnie Prezes OSP Celiny druh Marcin Misiak 
wręczył podziękowania dla osób, które wspierają dzia-
łalność jednostki. Okolicznościowe statuetki otrzymali: 
Państwo Anna i Wojciecha Stachurowie, Państwo Bar-
bara i Stanisław Gryc, Państwo Halina i Marek Kasprzyk, 
Państwo Barbara i Krzysztof Wojtal; Państwo Jolanta 
i Marcin Kwiecień oraz Pan Marek Piekara. 

W części artystycznej uroczystości wystąpiły Or-
kiestra Dęta „Hejnał” z Sieciechowic, dzieci z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach, Re-
prezentacyjna Orkiestra Dęta „Tempo” z Iwanowic oraz 
Zespół Ludowy z Celin „Celinianki”.

W trakcie uroczystości odbyło się podsumowanie 
projektu jaki OSP Celiny realizowała w ramach konkur-
su Mecenat Małopolski. Można było obejrzeć wystawę 
z historycznymi zdjęciami upamiętniającymi powsta-
nie i rozwój jednostki w Celinach, przygotowany na tą 
okoliczność film oraz otrzymać folder prezentujący rys 
historyczny OSP Celiny. Warto podkreślić, że projekt 
był realizowany we współpracy ze szkołą w Celinach, 
radą sołecką oraz mieszkańcami. Uroczystości jubile-
uszu OSP w Celinach były dofinansowane z środków 
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 
w ramach Dom Kultury + edycja 2017 oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ra-
mach Mecenatu Małopolski edycja 2017. 

Wieczorem wszyscy chętni mogli spędzić miło czas 
oraz potańczyć w rytm muzyki zespołu „Index”. Obcho-
dy jubileuszu mimo że aura nie dopisywała, były bar-
dzo udane. Wszystkim druhnom i druhom strażakom 
z OSP Celiny życzymy raz jeszcze „Sto lat”!

Monika Świątek 
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach

z życia gminy OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
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z życia gminy PROJEKTY

Wydarzenie bogate w atrakcje dla całych rodzin, przyciągnęło po-
nad 200 osób, które mogły obejrzeć wystawę przedstawiającą historię 
szkoły w Sułkowicach.

Oprócz fotografii z dawnych lat mieliśmy okazję wysłuchać kilku 
wzruszających opowieści z czasów, gdy budowano szkołę w Sułko-
wicach i gdy tętniła ona życiem. Była okazja wspomnieć pedagogów 
i wszystkich Dyrektorów szkoły, z których wielu przyjęło zaproszenie 
i uświetniło  swoją obecnością to wydarzenie.

Organizatorem wystawy była grupa nieformalna „Przyjaciele Suł-
kowic”, która pozyskała fundusze i możliwość działania z FIO Małopol-
ska Lokalnie. Do organizatorów bardzo szybko dołączyło ponad 20 
wolontariuszy, którzy w lipcu zbierali zdjęcia do wystawy, a w sierpniu 
przygotowywali budynek szkoły i plac na przyjęcie gości.

Działania odniosły wspaniały sukces: doskonała pogoda oraz sze-
roki wachlarz atrakcji dla każdej grupy wiekowej uczestników, gwaran-

towały wspaniałą zabawę, którą dodatkowo wzbogacili niespodziewa-
ni goście. Jako że, w tym samym dniu przypadały dożynki parafialne, 
po uroczystościach kościelnych, delegacja sołecka wraz z dożynko-
wym wieńcem w asyście Ludowej Kapeli  „Maszkowiacy” dołączyła do 
naszego spotkania. Barwne ludowe stroje, staropolskie przyśpiewki 
oraz tradycyjne melodie na dłuższą chwilę wzbogaciły naszą wystawę.

Dla zachowania tradycyjnej gościnności zadbaliśmy również 
o podniebienia naszych gości. Dla najmłodszych przygotowaliśmy 
wspaniałe galaretki z owocami, a dla wszystkich domowe ciasta, na-
poje zimne i gorące, pachnące pajdy chleba ze smalczykiem, kiszone 
ogóreczki oraz grillowane kiełbaski.... Przysmaki przygotowały miej-
scowe gospodynie, a druhowie z OSP Sułkowice udostępnili do zwie-
dzania swój wóz strażacki.

Ten dzień był wyjątkowy dla wielu osób, a w szczególności dla tych 
którzy spotkali się po latach z kolegami i nauczycielami z podstawów-
ki. Zaproszeni gości uronili  niejedną łzę, a opowieściom i rozmowom 
nie było końca. Bardzo serdeczne dziękujemy wszystkim tym, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością. Dzięki Państwu odżyły wspomnienia 
i mamy nadzieję  że kolejne działania związane z nasza szkołą wywoła-
ją  jeszcze niejeden uśmiech na niejednej twarzy.

Organizację wydarzenia wsparli Pan Wójt Gminy Iwanowice oraz 
Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. Dzięki temu 
wsparciu dzieci podczas imprezy szalały na dmuchanych zamkach, 
bawiły się z animatorką,  a także otrzymały nagrody biorąc  udział 
w licznych konkursach. Grupa nieformalna otrzymała również duże 
wsparcie ze strony druhów z OSP Sułkowice, Pani Katarzyny Szwajcow-
skiej-  Sołtys Wsi oraz Pani Justyny Mularczyk – Radnej Gminy Iwanowi-
ce. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc  w przygotowaniu impre-
zy, przede wszystkim mieszkańcom Sułkowic, którzy poświęcili wiele 
godzin pracy, by wydarzenie miało uroczysty i gościnny charakter.

Osoby, które nie mogły oglądnąć wystawy dnia 27 sierpnia , ser-
decznie zapraszamy do naszej szkoły w Sułkowicach,  w każdą niedzie-
lę od 11:00 - 13:00  do końca września .

Grupa Nieformalna Przyjaciele Sułkowic 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.

Z dziadkami  
w obiektywie -  
łączymy pokolenia
Wystawa w Sułkowicach
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z życia gminy SPORT

W niedzielne popołudnie, 23 lipca 2017 już po raz trzeci został ro-
zegrany Turniej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Starosty Krakowskiego 
przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. Zmagania zostały 
rozegrane przy zmiennej pogodzie  i licznie zgromadzonej publiczno-
ści. Wśród przybyłych gości byli: wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Krakowskiego Pan Marek Piekara, członek zarządu Rady Powiatu Kra-
kowskiego Pan Arkadiusz Wrzoszczyk , członek Zarządu Podokręgu 
Piłki Nożnej Kraków i jednocześnie Prezesa Ludowego Klubu Sporto-
wego „Maszycanka” Maszyce Tomasz Dudek, sekretarz Gminy Iwano-
wice Pani Anna Tarko, przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Pan Mi-
rosław Rosa, przedstawicielka GCKiB w Iwanowicach Pani Małgorzata 
Kwiecień, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. 
Świętej Jadwigi Królowej Pan Krzysztof Zadora, Pan Zbigniew Grzyb, 
Prezes OSP Narama Pan Andrzej Wywiał, Naczelnik OSP Narama Pan 
Jerzy Kluzek. Każdej  drużynie na zakończenie zmagań zostały wręczo-
ne piłki ufundowane przez Pana Marka Piekarę. Pierwsze trzy miejsca 
zostały nagrodzone pucharami.

W turnieju uczestniczyło 8 drużyn. Po losowaniu przeprowadzo-
nym przez kapitanów skład poszczególnych grup wyglądał  następu-
jąco:

GRUPA  A
AS Świątniki Górne, Zieloni Niegowić, Jedynka Krzeszowice,  
Piast Łapanów
GRUPA  B
Victoria Pińczów, LTS „Novi” Narama, Vicoria Zalas,  
Szreniawa Nowy Wiśnicz

Wszystkie drużyny przystąpiły do rozgrywek pełne entuzjazmu 
i wiary w zwycięstwo. Mecze były bardzo zacięte ale przebiegły w at-
mosferze sportowej rywalizacji.

Do fazy pucharowej weszły następujące drużyny: z grupy A  Jedyn-
ka Krzeszowice i Zieloni Niegowić;  z grupy B Victoria Pińczów i Novi 
Narama.

W półfinale  Jedynka Krzeszowice pokonała Novi Narama 2:0 a  
Victoria Pińczów pokonała Zielonych Niegowić 3:0. W meczu o trze-
cie miejsce nasze dziewczyny zmierzyły się z zaprzyjaźniona drużyną 

która okazała się nie lada niespodzianką na turnieju. Zieloni Niegowić 
bowiem dopiero od tego sezonu będą debiutować w IV lidze mało-
polskiej kobiet. Po emocjonującym meczu padł wynik 2:1 dla Novinek.

W finale zmierzyły się Jedynka Krzeszowice i Victoria Pińczów. 
Mecz przebiegał w szybkim tempie ale każda z drużyn grała bardzo 
ostrożnie nie chcąc stracić bramki. Rywalizacja w trakcie meczu de-
likatnie się zaostrzyła ale zapędy zawodniczek ostudził sędzia. W re-
gulaminowym czasie gry padł bezbramkowy remis co automatycznie 
oznaczało przedłużenie emocjonującego pojedynku.

Po 5 seriach rzutów karnych to dziewczyny z Jedynki Krzeszowice 
miały powody do radości.

Wszystkim uczestniczkom turnieju, trenerom, kierownikom i opie-
kunom serdecznie dziękujemy za przybycie i wspaniałą rywalizację. 
Mamy nadzieję że wszyscy dobrze się bawili.

Serdecznie dziękujemy: prowadzącej turniej, Pani Katarzynie No-
gieć, Panu Łukaszowi Płatek, który wcielił się w rolę ratownika medycz-
nego, autorkom zdjęć Pani Małgorzacie Kwiecień i Pani Karolinie Ziar-
ko za obszerną fotorelację oraz wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie tych zawodów. Przypominamy że przedsięwzięcie 
to nie byłoby możliwe bez wsparcia Powiatu Krakowskiego.

Mecz o 5 miejsce: AS Świątniki Górne 0:4 Szreniawa Nowy Wiśnicz

Mecz o 7 miejsce: Piast Łapanów 1:0 Vicoria Zalas

Półfinały: Jedynka Krzeszowice 2:0 Novinki Narama
Victoria Pińczów 3:0 Zieloni Niegowić

Mecz o 3 miejsce: Novinki Narama 2:1 Zieloni Niegowić

Tabela końcowa przedstawia się następująco:
1. Jedynka Krzeszowice, 2. Victoria Pińczów, 3. Novinki Narama, 4. 
Zieloni Niegowić, 5. Szreniawa Nowy Wiśnicz, 6. AS Świątniki Gór-
ne, 7. Piast Łapanów, 8. Vicoria Zalas

Przemysław Nogieć 
Prezes LTS Novi Narama

III Turniej Piłki Nożnej Kobiet  
o Puchar Starosty Krakowskiego
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z życia gminy WAKACJE W IWANOWICACH

Wakacje to 
świetna sprawa!

W dniach 21-25 sierpnia w P.S.P. w Celinach odbyły się zajęcia dla 
grupy 40 uczniów w ramach projektu półkolonii pt: ” Wakacyjna za-
bawa to świetna sprawa”. Uczniowie spędzili pięć aktywnych dni, peł-
nych dobrej zabawy, śmiechu, sportu i nowych doświadczeń. Pierwszy 
dzień zajęć rozpoczął się od doskonałej zabawy na boiskach szkol-
nych. Uczniowie rozegrali mecz piłki nożnej, rywalizowali w różnorod-
nych konkurencjach sportowych, były biegi, zabawy z piłką, slalom 
i tor przeszkód. Osoby, które interesują się muzyką miały możliwość 
nauki gry na gitarze. Pani Agata Ziobro w poniedziałek, środę i piątek 
prowadziła zajęcia nauki gry na tym instrumencie dla uczniów, którzy 
dysponowali własną gitarą i chcieli rozpocząć naukę gry. Drugi dzień 
zajęć przeznaczyliśmy na całodzienną wycieczkę do Ogrodzieńca. Był 
to czas nie tylko świetnej zabawy, ale i okazja do zgłębienia tajników 
fizyki oraz poszerzenia wiedzy na temat zamków, które znajdują się 
na terenie naszego kraju. 

Niestety wtorek był dość chłodnym i wietrznym dniem, ale 
na szczęście nie padał deszcz, więc cały zaplanowany program wyjaz-
du mogliśmy zrealizować w całości. Tuż po przyjeździe do Ogrodzień-
ca uczniowie udali się do Parku Doświadczeń, po którym oprowadził 
nas przewodnik objaśniający działanie znajdujących się tam urządzeń. 
Uczniowie mogli sami przekonać się jak działają poszczególne ekspo-
naty i uczestniczyć w doświadczeniach fizycznych. Po solidnej dawce 
wiedzy uczestnicy spędzili czas na zabawie w Parku Rozrywki. Mo-
gli oni skorzystać z karuzeli, elektrycznych samochodów, zjeżdżalni 
i dmuchanego zamku, jednak największą atrakcją był tor saneczkowy, 
do którego ustawiały się największe kolejki. 

Następną atrakcją była wizyta w Parku Miniatur, po którym opro-
wadziła nas pani przewodnik opowiadając historię oglądanych bu-
dowli. Zamków było mnóstwo, wszystkie wyglądały bardzo realistycz-
nie, miniatury wykonane były z niezwykłą starannością dzięki temu 
uczniowie bardzo chętnie poznawali ich historię i z zaangażowaniem 
odpowiadali na pytania pani przewodnik. Na zakończenie wizyty 
w Ogrodzieńcu uczniowie weszli do Domu Strachu. Najmłodsi uczest-
nicy wycieczki z obawą przekroczyli próg tego niezwykłego miejsca, 
ale pod opieką nauczycieli pokonali strach i z dumą przeszli całą trasę 
zwiedzania. Kolejny dzień półkolonii to znów czas aktywności fizycz-
nej na boiskach szkolnych oraz kolejna lekcja gry na gitarze. Ucznio-
wie wzięli udział w grach zespołowych, meczach i indywidualnych 
konkurencjach sportowych. Czwartek był dniem zajęć na basenie 
w Miechowie. Uczniowie wzięli udział w zajęciach z instruktorami pły-
wania, a następnie posilili się w barku znajdującym się w budynku pły-
walni. Ostatni dzień zajęć miał bardzo napięty plan pełen różnorod-
nych atrakcji. Uczniowie wzięli udział w warsztatach dziennikarskich 
zorganizowanych przez GCKiB, następnie uczestniczyli w quizach 
i konkursach o tematyce prozdrowotnej, a na zakończenie zorganizo-
wali ognisko przy którym grupa dzieci biorąca udział w zajęciach gry 
na gitarze umilała czas grą oraz śpiewem. Uczniowie biorący udział 
w półkoloniach mieli zagwarantowane przekąski oraz napoje. A dla 
uczestników konkursów i zawodów sportowych przewidziane zostały 
nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

Podsumowując tegoroczne zajęcia w ramach projektu półkolonii 
pt; „Wakacyjna zabawa to świetna sprawa” możemy śmiało stwier-
dzić, że był to bardzo wartościowy czas dla naszych uczniów. Zajęcia 
były różnorodne, ciekawe, dostosowane do potrzeb i zainteresowań 
uczestników. Mimo, że nasi uczestnicy byli w różnym wieku, każdy 
znalazł zajęcia atrakcyjne dla siebie, świetnie ze sobą współpracowali 
i spędzili miło czas. 

Zajęcia w naszej szkole współfinansowane były ze środków po-
chodzących z Gminy Iwanowice.

Paulina Bielawska
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Wakacje na medal
Od 3 do 7 lipca 2017 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Widomej uczestniczyły w projekcie „Wakacje na me-
dal” prowadzonym w ramach programu organizowania wolnego cza-
su dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji współfinansowanego przez 
Urząd Gminy w Iwanowicach.

Uczniowie każdy dzień letniego wypoczynku spędzili aktywnie 
i w wesołej atmosferze. Tydzień rozpoczął się wyjazdem do Krakowa 
na tzw. zakole Wisły, pod wzgórze wawelskie, aby odbyć rejs po Wiśle 
i zobaczyć krakowskie zabytki z innej perspektywy. W trakcie odpo-
czynku na statku „Nimfa” mogliśmy podziwiać piękny Kraków i wy-
słuchać historii zabytków. Po udanym rejsie uczniowie mieli okazję 
poćwiczyć umiejętności pływackie na basenie w Krakowie, a dzięki 
licznym atrakcjom wszyscy świetnie spędzili czas. Kolejne dni spędzi-
liśmy równie aktywnie. We wtorek uczniowie wybrali się na wycieczkę 
krajoznawczo-naukową do Zakopanego. Głównym punktem wyciecz-
ki była Rusinowa Polana. Po przebyciu zaplanowanej trasy mogliśmy 
podziwiać przepiękne widoki w polskich Tatrach i zajadać się ciepłymi, 
świeżymi oscypkami. W drodze powrotnej odwiedziliśmy kaplicę Mat-
ki Boskiej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach, gdzie przewodnik zwrócił 
szczególną uwagę na tablice umieszczone na murze i upamiętniające 
ofiary gór. W drodze powrotnej udało nam się jeszcze zobaczyć skocz-
nie narciarskie w Zakopanem i zakupić pamiątki. Środa była dniem 
artystycznym, w trakcie którego odbyliśmy ostatnią wycieczkę  – do 
Krakowa. Od rana uczniowie ćwiczyli w szkole umiejętności dzienni-
karskie i zapoznawali się z pracą reportera. Uczestnicy chętnie anga-
żowali się w pracę, a dzięki ćwiczeniom zrealizowanym podczas zajęć, 
niektórzy odkryli w sobie talent dziennikarski. Zdobytą wiedzę ucznio-
wie mogli zweryfikować podczas wizyty w Radiu Kraków. Na miejscu 
zobaczyliśmy, jak wygląda prawdziwe studio, w których dziennikarze 
przedstawiają wiadomości czy pogodę. Niektórzy mieli możliwość 
powiedzenia kilku słów, które będzie można już niebawem usłyszeć 
w odbiornikach radiowych.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem rywalizacji sportowej oraz 
warsztatów plastycznych. Na początek dzieci zostały podzielone 
na kilka grup, aby wykonać wszystkie przygotowane zadania podczas 
quizu o szkole. Dzięki tej atrakcji uczniowie jeszcze lepiej poznali śro-
dowisko szkolne, a przy okazji mogli wykazać się posiadaną wiedzą 
i sprawnością fizyczną, ponieważ zadania były zaplanowane tak, by 
przemieszczać się po całym placu szkolnym. Wszystkie drużyny zo-
stały docenione i otrzymały coś słodkiego. Podczas dalszych zmagań 
uczestnicy mogli wykazać się umiejętnością współpracy w grupie 
w trakcie zabaw ruchowych, natomiast na zajęciach plastycznych 
uczestnicy wykonywali prace manualne, które wymagały od nich sku-
pienia i wiele uwagi, ale efekt przyniósł wiele satysfakcji.

W ostatni dzień wakacyjnego wypoczynku Iwanowicka Akademia 
Futbolu zorganizowała trening i odbyło się wspólne pieczenie kiełba-
sek przy ognisku. W trakcie ogniska uczniowie zapisywali, co najbar-
dziej podobało im się w trakcie tygodnia wakacyjnego oraz podawali 
wskazówki do kolejnego projektu, w którym – jak się dowiedzieliśmy – 
każdy chętnie wziąłby udział. Na zakończenie każdy uczestnik otrzy-
mał pamiątkowy dyplom i medal – zgodnie z tytułem projektu – oraz 
coś słodkiego.

Wszystkie zajęcia zorganizowane w trakcie wakacyjnego tygodnia 
bardzo podobały się dzieciom, które chętnie przychodziły do szkoły 
na spotkania z przygodą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaan-
gażowanie, a rodzicom za pomoc w przygotowaniach. Słowa podzię-
kowania kierujemy przede wszystkim do Pani Małgorzaty Krawczyk 
oraz Pana Jakuba Mrajcy. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejny 
projekt wakacyjny.

Organizatorem zajęć „Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży” 
było Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej 
oraz Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej, 
a projekt był współfinansowany ze środków Gminy Iwanowice.

Monika Kalawska, Elwira Żuradzka 
koordynatorzy projektu
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Półkolonie  
w Iwanowicach

W pierwszym tygodniu lipca uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w półkoloniach. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu 

„Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży Gminnego Zespołu 
Szkół w Iwanowicach podczas wakacji w formie półkolonii”, który był 
współfinansowany ze środków Gminy Iwanowice. W czasie trwania 
półkolonii 40 uczestników  spędziło  wakacyjny  czasu na zabawie 
w gronie swoich rówieśników oraz uczestniczyło w różnorodnych za-
jęciach i wycieczkach.

W piękny poniedziałkowy poranek uczniowie pełni zapału spotka-
li się na sali gimnastycznej. Swoją wakacyjną przygodę rozpoczynali 
od uczestnictwa w zajęciach z tańca nowoczesnego. Urozmaicone 
kombinacje ruchów i energiczna muzyka stworzyły atmosferę świet-
nej zabawy. Zabawy, w trakcie której dzieci rozwijały swoją koordy-
nację, równowagę , dyscyplinę oraz pamięć. W tym dniu uczestnicy 
półkolonii wyruszyli również na długi spacer trasą Nordic Walking. Po-
goda sprzyjała, po drodze podziwiali piękno naszej gminy. Okazało się 

,że wszyscy mają bardzo dobrą kondycję i dwugodzinny marsz sprawił 
im wiele radości.

W drugim dniu półkolonii odbyła się całodniowa wycieczka do 
Chęcin. Pierwszym jej etapem była wizyta w Centrum Nauki Leonar-
do da Vinci. Obiekt ten popularyzuje nowoczesną naukę przez zaba-
wę. Dzieci pokonując wiele stanowisk multimedialnych i mechatro-
nicznych w sposób bardzo przystępny mogły sobie uświadomić jak 
złożony i wymagający jest organizm ludzki. Dzięki eksperymentom 
naukowym  poznawały tajemnice przyrody. W czasie tej wycieczki 
zwiedziły również zabytkowy Dwór Starostów Chęcińskich. Oglądały  
także położone obok pałacu  pięknie odtworzone ogrody baroko-
we. Następnie wszyscy udali się na najwyżej położone w Chęcinach 
wzgórze. Zwiedzili tam zamek, który jest jednym z najciekawszych za-
bytków w województwie świętokrzyskim. Z wieży widokowej można 
było podziwiać wspaniałą panoramę okolicy. Wszyscy mieli możliwość 
wzięcia udziału w zabawach i konkurencjach rycerskich, które dostar-
czyły niezapomnianych wrażeń.

Środa – trzeci dzień naszej wakacyjnej przygody poświęcony był 
fotografii i malarstwu. Krótkie wprowadzenie w świat fotografii zro-
bił pan Adam Śpiewak, przedstawiając jak robić udane zdjęcia wyko-
rzystując możliwości posiadanego sprzętu fotograficznego. Następ-
nie zaopatrzeni w aparaty cyfrowe, komórki i tablety wyruszyliśmy 
w teren, wybierając najciekawsze według nas obiekty przyrodnicze, 
architektoniczne i krajobrazy Iwanowic. Zmęczeni ale zadowoleni 
i szczęśliwi wróciliśmy do szkoły. Tu odbyła się druga część naszych za-
jęć – zajęcia plastyczne. Wykorzystując farby, kredki i ołówki oraz róż-
norodne techniki malarskie a przede wszystkim swoje talenty  – ma-

lowaliśmy plenery oraz najciekawsze obiekty przyrodnicze Iwanowic. 
Najpiękniejsze zdjęcia zrobione podczas pleneru i pozostałych dni wy-
poczynku oraz wszystkie prace malarskie wzięły udział w konkursach, 
których rozstrzygnięcie odbyło się w ostatnim dniu półkolonii. Dzień 
zakończyliśmy udziałem w bardzo ciekawych warsztatach dziennikar-
skich pn. „Iwanowice – miejsce moich marzeń”. Poznaliśmy jak trudna 
i odpowiedzialna jest praca dziennikarza opisującego trudne sytuacje 
bądź przeprowadzającego wywiad.

W piękny czwartkowy poranek wyruszyliśmy autokarem na wy-
cieczkę do Racławic. Naszym celem było zwiedzenie miejsc pamięci 
narodowej, związanych z bitwą pod Racławicami. Rolę przewodnika 
pełnił pan Wiesław Woźniak, który po przybyciu na racławickie błonia 
w ciekawy sposób przybliżył postać Tadeusza Kościuszki – bohatera 
dwóch narodów oraz przedstawił genezę i przebieg zwycięskiej dla 
Polaków bitwy. Uczniowie zwiedzili pomnik Bartosz Głowackiego 
a następnie weszli na Kopiec Kościuszki. Stamtąd podziwialiśmy pięk-
ną panoramę Racławic i okolic. Drugim punktem programu był basen 
w Miechowie. Dzieci  korzystały ze zjeżdżalni, jacuzzi i biczy wodnych. 
Z wielką determinacją wchodziły na ścianę wspinaczkową . Wspaniale 
integrowali się w trakcie zabaw w wodzie.

Ostatni dzień wakacyjnego wypoczynku przebiegał pod tytułem 
„Dzień sportu”. Po zabraniu ze szkoły sprzętu sportowego i napojów 
chłodzących udaliśmy się na teren „Orlika”. Po rozgrzewce i ustaleniu 
zasad zabawy  odbyły się drużynowe zawody sportowe, które prowa-
dziła  p. Joanna Stąpała. Ich uczestnicy musieli wykazać się zręczno-
ścią, szybkością i umiejętnością współpracy. Różnorodność konkuren-
cji pozwoliła wykazać się wszystkim uczniom – niezależnie od wieku 
i umiejętności. Odbyły się również budzące nie mniejsze emocje 
rozgrywki w piłkę nożną sędziowane przez p. Adama Śpiewaka. Zmę-
czeni ale w doskonałych nastrojach wróciliśmy do szkoły. Zgodnie 
z planem nauczyciele ogłosili wyniki konkursu fotograficznego i ma-
larskiego. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy półko-
lonii napoje i słodycze. Odbyła się również pogadanka profilaktyczna 
na temat szkodliwości używek.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
mogli wypowiedzieć się jakie zajęcia podczas wypoczynku podobały 
im się najbardziej i dlaczego.

Tak zakończył się ten tydzień wakacji pełen radości, zabawy i emo-
cji. Dziękujemy za pomoc pani Annie Zarębowicz i panu Wiesławowi 
Woźniakowi.  Miejmy nadzieję, że pożegnanie „Do zobaczenia za rok” 
sprawdzi się i spotkamy się znowu na przyszłych wakacjach.

Organizatorem półkolonii było Stowarzyszenie Oświatowe „Ra-
zem Nauczyciele i Rodzice dla Oświaty” działające przy GZS w Iwano-
wicach. A projekt był współfinansowany ze środków Gminy Iwanowice.

Krystyna Płażek-Opyrchał, Joanna Stąpała, Adam Śpiewak 
koordynatorzy projektu:
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Wakacje  
w Sieciechowicach

W dniach: 23- 29 sierpnia 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Sieciechowicach wzięło udział w półkoloniach zorga-
nizowanych w ramach projektu: „Organizacja wolnego czasu  dzieci 
i młodzieży w czasie ferii i wakacji”. Projekt był sfinansowany przez 
Gminę Iwanowice, Radę Rodziców i częściowo wkład własny uczest-
ników. Zajęcia wakacyjne były organizowane już po raz drugi  i nie-
zmiennie cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Planując czas 
wolny dzieci postawiliśmy głównie na aktywne formy wypoczynku. 
Wstępem do zajęć wakacyjnych były warsztaty dziennikarskie, które 
przygotowało dla nas GCKiB w Iwanowicach. Dzieci były w czasie ich 
trwania bardzo kreatywne, za co pochwaliła je pani prowadząca zaję-
cia. Miały okazję poznać tajniki pracy dziennikarskiej, nakręcić telefo-
nem komórkowym własne filmiki, opatrzyć je komentarzem, a potem 
zaprezentować innym.

W środę 23 sierpnia byliśmy na basenie w Miechowie. Dzieci miały 
okazję sprawdzić swoje umiejętności pływackie i oddać się rozkosz-
nym zabawom w wodzie. Po basenie był czas na lody i inne smako-
łyki. Kolejny dzień spędziliśmy na wycieczce. Odwiedziliśmy Centrum 
Nauki Leonardo da Vinci w miejscowości Podzamcze. Obejrzeliśmy 
najpierw wystawę, pobawiliśmy się w pięknym ogrodzie doświad-
czeń na zewnątrz, a potem wzięliśmy udział w warsztatach, na których 
każdy uczeń miał okazję własnoręcznie wykonać, pod kierunkiem in-
struktora, swoje mydełko o zapachu różanym. Następnie zwiedziliśmy 
zamek w Chęcinach, wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia przy armatach 
i na ruinach zamku i z plecakami pełnymi pamiątek wróciliśmy do Sie-
ciechowic.

W kolejny dzień odbyła się piesza wycieczka po naszej okolicy. 
Zaczęliśmy od zjedzenia przepysznych lodów w naszym miejscowym 

„Groszku”. Po takim zastrzyku kalorii pokonaliśmy około10 km, podzi-
wiając otaczający nas  przepiękny krajobraz, pokonując bardzo cieka-
wy wąwóz lessowy i inne osobliwości przyrodnicze naszego regionu. 
Po dość wyczerpującej wędrówce w szkole czekały na nas grillowane 
kiełbaski i napoje chłodzące. Po takim wysiłku smakowały wybornie. 
Dziewczynki z podstawówki „połknęły” bakcyla dziennikarskiego i cały 
czas kręciły zabawne filmiki dokumentując swoje przeżycia. Czwarty 
dzień nazwaliśmy „Dniem artystów”. Dzieci miały możliwość rozwi-
jania swoich wszechstronnych talentów plastycznych i muzycznych. 
Było lepienie z masy solnej, malowanie kamieni oraz rysowanie kolo-
rową kredą na asfalcie przed szkołą, karaoke oraz zabawy przy muzyce. 
Na koniec był oczywiście poczęstunek.

Ostatni dzień upłynął pod znakiem sportu. Na boisku sportowym 
nauczyciele wf przygotowali dla dzieci szereg sportowych atrakcji od 
konkursów, wyścigów aż po sportowe rozgrywki. Było dużo ruchu 
i dobrej zabawy. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątki- niespodzian-
ki oraz zdrowy poczęstunek składający się m. in. z owoców i innych 
smakołyków.

Pięć dni upłynęło bardzo szybko, wszyscy świetnie się bawili 
i mamy nadzieję, że za rok również będziemy mogli w podobny spo-
sób spędzić wolny czas.

Joanna Mucha
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W ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania 
uzależnień współfinansowanego przez Gminę Iwanowice, Ludowe To-
warzystwo Sportowe „Novi” Narama zorganizowało zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. 

W tegorocznym projekcie pod nazwą „Na sportowo po lekcjach II” 
wzięło udział około 40 dzieci w różnym wieku. Autorem i koordynato-
rem zadania był Prezes LTS „Novi” Narama - Przemysław Nogieć. Spo-
tkania odbywały się systematycznie dwa razy w tygodniu na boisku 
znajdującym się w Naramie. W tym roku przybrały one różne formy. 
Po pierwsze podopieczni brali udział w treningach piłki nożnej prowa-
dzonych przez wykwalifikowanego trenera – Krzysztofa Bielawskiego. 
Po drugie dzięki zaangażowaniu rodziców oraz Pani Iwony Gadziny 
dzieciaki mogły wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu grając 
i bawiąc się. Miały do dyspozycji hula-hop, rzutki, gumę do skakania, 
zestawy do gry w badmintona, siatkówkę, itp. Ponadto w ramach za-
jęć również zostały przeprowadzone pogadanki na temat profilaktyki 
i przeciwdziałania uzależnieniom. Dodatkowo dla dzieci uczestniczą-
cych w zajęciach i ich rodziców, Pani Katarzyna Nogieć zorganizowała 
wspólny wyjazd do Rabkolandu. Wzięło w nim udział prawie 60 osób. 
Specjalnie na ten dzień zostały opracowane i przygotowane identyfi-
katory Skrzatów. W trakcie całodziennych zabaw znalazł się również 
czas na wspólny obiad. Po wycieczce wszyscy uczestnicy zmęczeni ale 
i szczęśliwi wrócili do swoich domów. 

Warto zaznaczyć, iż w harmonogramie projektu zajęcia zaplano-
wane były do końca września, ale na chwilę obecną jest duże praw-
dopodobieństwo, że zajęcia będą kontynuowane w późniejszym ter-
minie, ponieważ cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony 
dzieciaków i ich rodziców.

LTS „NOVI” Narama

Wakacje z Czarnymi 03’ 
Grzegorzowice

Wzorem lat ubiegłych drużyna Czarni 03 Grzegorzowice przystą-
piła do projektu finansowanego ze środków Urzędu Gminy Iwano-
wice pt. „Wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujący trzeźwy 
i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu”, który ma na celu 

aktywizować młodzież do uprawiania sportu w okresie około wa-
kacyjnym. Zajęcia odbywają się dwa razy w  tygodniu na obiektach 
Orlika w Sieciechowicach i boisku w Grzegorzowicach. Na zajęciach 
sportowych poruszana jest również tematyka profilaktyki uzależnień 
od alkoholu i narkomani, która to w okresie wakacyjnym jest bardzo 
aktualna bo właśnie w tym czasie jak podają statystyki młodzież naj-
częściej sięga po używki. Do programu zostało zakwalifikowanych 20 
uczestników. Finałem akcji będzie turniej piłkarski, który odbędzie się 
w ostatnim tygodniu września.  

LKS Czarni 03’ Grzegorzowice

Bezpieczne wakacje 
z Orłem Iwanowice

Choć rok szkolny ruszył pełną parą to projekt „Bezpieczne wakacje 
z Orłem Iwanowice” jeszcze trwa. Przypomnijmy, program: Wspierania 
inicjatyw   profilaktycznych promujący trzeźwy i bezpieczny sposób 
spędzania wolnego czasu” współfinansowany przez Gminę Iwanowi-
ce ruszył w czerwcu. Liczba dzieci zgłaszających się podczas rekrutacji 
oraz frekwencja na samych zajęciach przerosła oczekiwania organiza-
torów, jednak żadnemu dziecku nie odmówiono uczestnictwa w pro-
jekcie. 

Celem „Bezpiecznych wakacji z Orłem Iwanowice” jest uświada-
mianie najmłodszych mieszkańców gminy o szkodliwości nałogów 
i ich negatywnym wpływie na zdrowie i samopoczucie, a także kształ-

towanie nawyków zdrowego stylu życia. Przez całe wakacje dzieci 
uczestniczyły w zajęciach sportowych, a także miały spotkania z psy-
chologiem, który uczył je, w jaki sposób radzić sobie z presją rówieśni-
ków i nie sięgnąć po alkohol lub środki psychoaktywne. Do projektu 
zaproszono także ratownika medycznego, który zapoznał najmłod-
szych mieszkańców gminy w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. 
W programie „Bezpiecznych wakacji z Orłem Iwanowice” na dzieci cze-
kały także inne atrakcje: wyjazd na mecz Wisła Kraków-Lechia Gdańsk. 
Dodatkowo  każdy uczestnik programu otrzymał koszulkę z logiem 
gminy Iwanowice oraz klubu Orzeł Iwanowice. Na każdych zajęciach 
serwowane były darmowe  napoje chłodzące oraz przekąski. 

Projekt trwa do końca września, a my zapraszamy wszystkich we 
wtorek 26. września na Orlika w Sieciechowicach, gdzie odbędzie się 
festyn oraz turniej piłki nożnej podsumowujący projekt. Serdecznie 
zapraszamy dzieci i rodziców! 

LKS Orzeł Iwanowice

Na sportowo po lekcjach II
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z życia gminy GCKiB

Mimo, że wakacje w pełni, członkowie zespołów teatralnych „Kleks” 
i „Kwadrat” pracują twórczo i kreatywnie.

6 lipca mali aktorzy uczestniczyli w podchodach artystyczno-przy-
rodniczo-krajoznawczych pod hasłem „Co w trawie piszczy”. Starsze 
koleżanki,  przygotowały dla nich szereg zadań, których wykonanie 
wymagało sprytu, pomysłowości, ale przede wszystkim  współpracy 
w grupie. Swoją przygodę dzieci rozpoczęły od rozgrywek sporto-
wych zorganizowanych na boisku .

Następnie wszyscy udali się do biblioteki gdzie powitała gości 
Pani Małgorzata Kwiecień.  Oprowadzając po bibliotece, prezentowa-
ła jej zasobność i różnorodność. Zachęciła dzieci do przygody z książ-
ką i samodzielnego odwiedzania biblioteki.

Zadanie w bibliotece polegało na wykazaniu się znajomością 
postaci z bajek. W ciągu 2 minut należało podać rozwiązania 22 za-
gadek czytanych bardzo szybko przez Panią Małgosię. Dodatkowym 
zadaniem było wyszukiwanie na półkach tytułów książek, które nasi 
zawodnicy wykonali bardzo dobrze.

Kolejnym etapem zabawy było zaprezentowanie inscenizacji wier-
sza. Jak na doświadczonych  aktorów przystało,  przydział ról i krótka 
próba odbyły się profesjonalnie i szybko. Wszyscy bardzo się starali, 
licząc na największą ilość punktów. Obie grupy spisały się na medal 
przedstawiają owoce swojej pracy.

Fioletowy szlak, którym poruszali się uczestnicy podchodów za-
prowadził ich w dalszej części spotkania na punkt widokowy. Wypo-
sażeni w lornetki podziwiali piękno iwanowickiej przyrody. Wszystkim 

w tym dniu wyjątkowo dopisywały pogoda, dobre humory i wielki 
zapał poznawczy. Ostatnim zadaniem zaplanowanym dla młodszych 
kolegów przez organizatorki podchodów było zwiedzanie iwanowic-
kiego muzeum. 

Na zakończenie w skupieniu odbyło się podliczanie zdobytych 
punktów. Uczestnicy rozeszli się do domów zadowoleni, trzymając 
w rękach nagrody .Najważniejsze jednak było ciekawe spędzenie kilku 
godzin w gronie życzliwych i świetnie współpracujących rówieśników.

19 lipca członkowie zespołów pojechali na wycieczkę do Mie-
chowa. Najpierw  udali się do Miechowskiej Groty Solnej, która zbu-
dowana jest z soli  himalajskiej, pochodzącej z Pakistanu. Powietrze 
wypełniające pomieszczenie jest bogate w liczne mikroelementy 
i pierwiastki. Następnie na krytej pływalni  bawili się w wodzie i do-
skonalili swoje umiejętności pływania.  Dzieci były również na kręgiel-
ni, gdzie na trzech torach rywalizowali ze sobą. Po pasjonującej grze 
w kręgle mali aktorzy zwiedzili Dom Kultury w Miechowie. Przypo-
mnieli sobie określenia i miejsca związane z teatrem. Na dużej scenie 
bawili się w twórcze, teatralne zabawy. Pomysły dzieci i ich zaanga-
żowanie było bardzo duże. Na koniec odbył się konkurs talentów. 
Wszyscy wrócili do Iwanowic zadowoleni i pełni pomysłów na dalsze 
działania teatralne.

Wakacyjne zajęcia zespołów teatralnych są dofinansowane ze 
środków Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Joanna Stąpała

Rodzina  
znaczy Wiele 
reaktywacja

W dniu 10.09.2017 r. asystent rodziny oraz pra-
cownicy socjalni GOPS realizowali projekt socjalny 
pn. „Rodzina znaczy Wiele – reaktywacja”. Celem 
głównym przedsięwzięcia była organizacja wspar-
cia rodzin poprzez wspólnie spędzone chwile.

Projekt jest odpowiedzią na problemy występujące w rodzinach 
objętych wsparciem asystenta rodziny i zakładał działania aktywizują-
ce i integrujące. Dzięki wspaniałym darczyńcom, którzy chcą pozostać 
anonimowi, w ramach projektu zorganizowano wycieczkę do Ogrodu 
Doświadczeń w Krakowie im. Stanisława Lema dla 25 członków ro-
dzin – dzieci wraz z rodzicami. W ramach zaplanowanych działań było 
zwiedzanie Ogrodu wraz z instruktorem, warsztaty edukacyjne, a na 
zakończenie poczęstunek. 

Poprzez alternatywne spędzenie wspólnego czasu nastąpiła po-
prawa relacji i więzi wewnątrzrodzinnych, integracja rodzin ze środo-
wiskiem oraz aktywizacja członków rodziny do podejmowania wspól-
nych działań. 

Zwiedzanie Ogrodu polegało na doświadczaniu sensorycznym – 
zwiedzający mogli dotykać  instalacji stanowiących eksponaty, mieli 
okazję różnymi zmysłami doświadczać na sobie zjawisk fizycznych 
i przyrodniczych. Poprzez zabawę każdy mógł wzbogacić swoją wie-
dzę o otaczającym nas świecie. 

Uzupełnieniem zwiedzania Ogrodu Doświadczeń były warszta-
ty pn. „W poszukiwaniu zaginionej szkatułki”, które wzbudziły wśród 
dzieci wiele pozytywnych emocji. Podczas lekcji uczyły się orienta-
cji w terenie na podstawie kompasu i mapy. Wykorzystując zdobyte 
umiejętności, wykonali szereg zadań, bazujących na urządzeniach 
w Ogrodzie Doświadczeń, które doprowadziły ich do ukrytej w Ogro-
dzie niespodzianki. Poszukiwanie skarbu sprawiło, że emocje zarówno 
uczestników jak i opiekunów sięgały zenitu.

Zarówno zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń jak i udział w warszta-
tach „W poszukiwaniu zaginionej szkatułki” przyczynił się do rozwija-
nia kompetencji i świadomości rodziców w zakresie wspólnego spę-
dzania czasu i zabawy z dziećmi. 

Realizacja projektu socjalnego była również okazją do rozwinię-
cia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, a zarazem 
wzmocnienia zaufania klientów do osób i podmiotów wspierających 
rodzinę. 

Szczegóły dostępne w zakładce Strategia – Inne dokumenty

Pracownicy GOPS Iwanowice

Wakacyjne zajęcia zespołów teatralnych 
działających w GCKiB w Iwanowicach
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Nabór do GZT „Kwadrat”
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach ogłasza nabór 

do Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat”.
GZT pracuje nad repertuarem zróżnicowanym. Sztuki, role teatral-

ne są dobierane do wieku i warunków dziecka. Zajęcia mają na celu 
zarówno rozwój umiejętności pracy w zespole jak i własnej indywidu-
alności, kreatywności i wyobraźni. Uczestnicy zajęć biorą udział w kon-
kursach i przeglądach teatralnych, występują na uroczystościach i im-
prezach organizowanych na terenie naszej gminy.

Jeśli potrafisz wcielić się w rolę, jesteś otwarty i odnajdujesz 
się na scenie serdecznie zapraszamy. Czekamy na dzieci i mło-
dzież w wieku od 7 do 17 lat.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela GCKiB w Iwanowicach 
pod nr. tel 123884003 wew.29.

Iwanowicka 
Akademia 
Futbolu

Informujemy, że Iwanowicka Akademia Futbolu wznowiła trenin-
gi od dnia 6 września 2017 roku. Zajęcia odbywać się będą w każdą 
środę i piątek od godziny 16.30, na boisku przy Urzędzie Gminy w Iwa-
nowicach. 

Iwanowicka Akademia Futbolu oprócz zajęć na boisku będzie 
również prowadzić treningi w ramach zajęć pozalekcyjnych, w po-
szczególnych placówkach oświatowych: w Gminnym Zespole Szkół 
w Iwanowicach, w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Widomej, w Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach, 
w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum im. Świętej 
Jadwigi Królowej w Naramie. Harmonogram treningów zostanie opu-
blikowany w najbliższym czasie. Na nowy sezon piłkarski 2017/2018 
należy wypełnić nową deklarację, która znajduję się w załączniku 
na stronie:

http://gckib.iwanowice.pl/iwanowicka-akademia-futbolu-4/ 

Deklarację można złożyć:
– w siedzibie GCKiB w Iwanowicach
– w sekretariatach poszczególnych szkół 
– bezpośrednio u trenera przed treningiem
– mailowo na adres gckib@iwanowice.pl

Serdecznie zapraszamy!
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z życia gminy PROJEKTY

W  sobotę 29 lipca br. na terenie placu zabaw w Żerkowicach od-
był się pierwszy piknik rodzinny, zorganizowany przez Radę Sołecką 
oraz mieszkańców Wsi. Imprezę finansowo i organizacyjnie wsparła 
Gmina Iwanowice i Gminne Centrum Kultury i Bibliotek. Pomoc oka-
zali również strażacy z OSP Żerkowice. Na pikniku dopisała zarówno 
pogoda jak i uczestnicy, którzy całymi rodzinami bawili się i korzystali 
z przygotowanych dla nich atrakcji. Imprezę otworzyła Sołtys Wsi Żer-
kowice Lucyna Sobczyk, która  powitała mieszkańców i zaproszonych 
gości. Na piknik przybyli m.in. Wójt Gminy Robert Lisowski,  Panie 
Sołtys z Lesieńca i Poskwitowa Starego, radny Rady Gminy Edward 
Stopiński oraz członkowie Gminnego Klubu Seniora. „Piknik nasz był 
przygotowywany głównie z myślą o dzieciach, których chcieliśmy tym 
samym zachęcić do korzystania z naszego, wciąż rozbudowywanego 
placu zabaw”, mówi Sołtys . „Chcielibyśmy bardzo, żeby nasi mieszkań-
cy częściej z niego korzystali, a takie imprezy odbywały się tam cyklicz-
nie, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że aż tylu mieszkańców na-
szej i okolicznych wsi zechciało wziąć udział w naszej inauguracyjnej 
zabawie”, dodaje.

A atrakcji naprawdę było mnóstwo. Dzieci mogły korzystać z dar-
mowych dmuchańców i malowania twarzy, a animatorzy prowadzili 

liczne zabawy i konkursy m.in. sztafety na szczudłach, przeciąganie 
liny czy biegi w workach. Na wszystkich młodych artystów czekała 
również scena, na której można było spróbować swoich sił śpiewając 
lub tańcząc, a gości zabawiał szczudlarz, który uczył dzieci puszcza-
nia ogromnych baniek mydlanych. Można było także zdobyć nagrody 
takie jak kolorowe balony oraz zabawki. Partnerem pikniku był także 
Krakowski Park Wodny, który na swoim stoisku przygotował dla dzieci 
basen z konkursami łowienia rybek i kaczek oraz ufundował nagrody 
i słodycze. Na pikniku stacjonował również wóz bojowy OSP Żerkowi-
ce, do którego każde chętne dziecko mogło wsiąść i uruchomić praw-
dziwą strażacką syrenę.

„Cieszymy się również bardzo, że piknik nasz wsparli sami miesz-
kańcy i tak chętnie zaangażowali się w jego organizację”, podkreśla 
Sołtys Lucyna Sobczyk. „Dzięki temu mogliśmy zaproponować na-
szym gościom słodki poczęstunek w postaci wypieków i specjałów 
naszych Gospodyń oraz domowy pyszny kompot.”, dodaje. Był także 
grill z kiełbaskami oraz lody, a imprezę zakończyła zabawa taneczna 
pod gwiazdami, w której bawili się najwytrwalsi z uczestników. Orga-
nizatorzy cieszą się z frekwencji i udanej zabawy!

Monika Nowińska

Sukces Maszkowian  
w Bolechowicach

W niedzielne popołudnie, 2 lipca,  Zespół Śpiewaczy Ludo-
wych z Maszkowa i Kapela Maszkowiacy z Maszkowa reprezento-
wali Gminę Iwanowice na XVII Rodzinnym Pikniku Ekologicznym 
w Bolechowicach. Miło nam poinformować, że nasi reprezentanci 
z Maszkowa zajęli II miejsce w Gminnym Przeglądzie Sztuki Ludo-
wej im. Józefa Kruka. Naszym laureatom składamy serdeczne gra-
tulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Kwiecień

Piknik Rodzinny  
w Żerkowicach
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z życia gminy KULTURA

Dożynki 
powiatowe  
w Sułoszowej

W niedzielne popołudnie, 27 sierpnia 2017 r. odbyły się Dożynki 
Powiatu Krakowskiego w Gminie Sułoszowa. Gminę Iwanowice repre-
zentowały Panie z Zespołu Śpiewaczy Ludowych z Damic oraz Robert 
Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice, Jerzy Piekara – Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Iwanowice, Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwa-
nowicach. W trakcie dożynek Pan Stanisław Wójcik z Grzegorzowic 
Wielkich został wyróżniony jako jeden z najlepszych rolników z terenu 
Powiatu Krakowskiego. W nawiązaniu do obrzędu dożynkowego Pa-
nie z Damic ośpiewały i obdarowały wieńcem Pana Marka Pęka – Sena-
tora RP. Dożynki w Sułoszowej były również okazją do miłego spotka-
nia z Paniami posłankami: Agnieszką Ścigaj i Elżbietą Dudą.

Serdecznie dziękujemy Paniom z Damic za piękne reprezentowa-
nie naszej Gminy na powiatowym Święcie Plonów. Panu Stanisławowi 
Wójcikowi gratulujemy wyróżnienia. 

Małgorzata Kwiecień

W dniach 9 -13  sierpnia 2017 roku w Bukowinie Tatrzańskiej od-
był się Festiwal Folkloru Polskiego – Jubileuszowe 51. Sabałowe Baja-
nia – Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów 
i Starostów Weselnych. Gminę Iwanowice reprezentowały Panie: Ewa 
Drożniak i Marta Komasara. Miło nam poinformować, iż Ewa Drożniak – 
w kategorii śpiewu solowego dorosłych zajęła II miejsce i Marta Ko-
masara – w kategorii gawędziarz dorosły zajęła – III miejsce. Obydwu 
Paniom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Przypomnijmy: Sabałowe Bajania – ogólnopolski festiwal folkloru 

polskiego, konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków od-
bywający się corocznie w sierpniu w Bukowinie Tatrzańskiej . Po raz 
pierwszy odbyły się w 1967 roku. Imprezie towarzyszą różnorodne 
wydarzenia, m.in. występy zespołów regionalnych i przedstawienia 
teatralne. Festiwal wzbogacony jest o występy śpiewaków ludowych, 
konkurs na mowę starosty weselnego, śpiewu drużbów weselnych 
i podtatrzańskich pytacy. Obecnie program obejmuje szereg imprez 
towarzyszących, m.in. wystawę i kiermasz sztuki ludowej, wystawy fo-
tograficzne i występy zagranicznych zespołów regionalnych. Najwięk-
szą atrakcją jest Sabałowa Noc –  impreza plenerowa odbywająca się 
na terenie Bukowiańskich Term.

Małgorzata Kwiecień

51.  
Sabałowe 
Bajania 
Sukces Gminy 
Iwanowice
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historia ZNANI LUDZIE

Monarchia to jeden z systemów 
ustrojowych, który przez wiele wieków 
był dominującym systemem władzy 
w większości państw. Przyszłość na-
szego Państwa Polskiego, szczegól-
ne czasy Jego świetności w XV-XVII 
wieku to okres kiedy monarchia była 
niekwestionowanym ustrojem poli-
tycznym. Ustrój polityczny w Rzecz-
pospolitej był uważany w ówczesnych 
czasach za wzorcowy i niedościgniony 
dla innych państw. Monarchia w dawnej 
Polsce była od końca XV wieku w zasadzie 
monarchią parlamentarną, chociaż ustrój 
szczególnie od połowy XVI wieku nazywany 
był republiką szlachecką. Nasi przodkowie uwa-
żali, że król jest gwarantem stabilności państwa i poli-
tyki, a monarchia gwarantuje obronę przed tyranią większo-
ści. Monarchia gwarantowała  stabilność władzy, przestrzegania praw 
oraz własności i ciągłości władzy dzięki ustrojowi dynastycznemu. 
Monarchia była uważana za symbol państwa i jednoczyła pod swoimi 
symbolami różne narodowości zamieszkałe w Rzeczpospolitej.

System rządów monarchistycznych był propagowany przez ś.p. 
Pana Ryszarda Bochenek-Dobrowolskiego. Kiedy pierwszy raz spotka-
łem się z Panem Ryszardem i jego poglądami, (a był to  2000 r.) uwa-
żałem je za anachroniczne. Postawa Pana Ryszarda Bochenek-Dobro-
wolskiego jako przewodniczącego Związku Monarchistów Polskich, 
pełna taktu i żartu patriotycznego, wpłynęła na to, że staliśmy się 
sobie przyjaźni. Choć nie podzielałem Jego poglądów na ten ustrój 
społeczny, to jednak dzięki Jego działalności lepiej rozumiałem me-
chanizmy związane z tym ustrojem, który był propagowany w jakże 
zmienionych warunkach społecznych i politycznych.. Zebrania monar-

chistów, którym przewodził 
Ryszard hrabia Bochenek-

-Dobrowolski zawsze były 
pełne godności, powagi 
i miały jedną bazę, na której 
się opierały – miłość do pań-
stwa polskiego. Dokumenty 
wytwarzane przez Związek 
Monarchistów pod kierun-
kiem Ryszarda hrabiego 
Bochenek-Dobrowolskiego 
uznaliśmy za cenne i są prze-
chowywane w Sekcji Rękopi-
sów Biblioteki Jagiellońskiej, 
dając świadectwo działalno-
ści Związku, jak i Jego Prze-

wodniczącego.
Pan Ryszard Bochenek-Dobrowolski był człowiekiem o wielu pa-

sjach, ale wszystkie one były związane z kulturą, historią i sztuką. Za-
dziwiał wszechstronnością i pracowitością zarazem. Nasze spotkania, 
odbywające się najczęściej w Bibliotece Jagiellońskiej, dotyczyły spraw 
związanych z dziejami Polski, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i ma-
łych ojczyzn, w tym dziejów podkrakowskich Iwanowic. Pan Ryszard 
imponował dociekliwością i jednocześnie taktem w docieraniu do in-
teresujących go wiadomości i źródeł. Z przyjemnością wykonywałem 
dla Pana Ryszarda drobne kwerendy związane z Jego poszukiwaniami.

W ostatnich latach swojego życia Pan Ryszard pracował nad 
pocztem królów i książąt polskich w wierszowanej formie 

z wizerunkami władców Polskich. Poczet ten miał być 
wyłącznie autorski – zarówno pisane wierszem bi-

bliografie naszych władców jak i ich wizerunki 
były tworzone  przez Pana Ryszarda. W cza-

sie pobytu w szpitalu kontaktował się ze 
mną w tej sprawie. Ostatnim „zleconym 

mi zadaniem” było dotarcie do portre-
tów władców polskich zawieszonych 
w Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i ustalenie ich auto-
rów. Kiedy dzięki uprzejmości prof. 
K. Stopki udało mi się dotrzeć do tej 
informacji, otrzymałem tragiczną 
wiadomość, że Pan Ryszard odszedł 

do lepszego świata. Zapewne o tych 
portretach królów polskich Pan Ry-

szard wie teraz więcej niż mogłem mu 
przekazać…

Pan Ryszard hrabia Bochenek-Dobro-
wolski przewodniczący Związku Monarchi-

stów „Cracovia” Wielkie Księstwo Krakowskie 
był także wielkim miłośnikiem książki i … „Polaków 

Pięknej Zabawy”. Wraz z małżonką Elżbietą Żórawską-Do-
browolską chętnie uczęszczał na zmszenia czyli zebraniach Rycerskie-
go Zakonu Bibliofilskiego z Kapitałą  Białego Kruka. Był miłośnikiem 
dobrej książki i uczestniczył w zakonnej bibliofilskiej radości i pięknej 
zabawie słowem drukowanym. Państwo Dobrowolscy po kilku latach 
terminowania zostali wciągnięci do konfraterni miłośników książki, 
przyjmując tytuły, które są dla osób bez poczucia humoru – delikatnie 
pisząc dziwne. Jednak przy „Polaków Pięknej Zabawie”, mile spędzali 
czas, poznając ciekawe książki i ich autorów.

Pan Ryszard zadziwił talentem zarówno jako literat, malarz i ar-
tysta rękodzielnik . W życiu codziennym był fizykiem, który pracował 
przy skomplikowanych urządzeniach w tym w Szwajcarii prowadząc 
badania w szwajcarskim CERN-ie. Ten skomplikowany świat fizyki 
przełożył na poezję, wydając tomik wierszy zatytułowany „Genewska 
przygoda”. Był twórcą niezwykle ciekawych wachlarzy. Jego wspania-
łe wachlarze, były marzeniem wielu Pań, ale mogła je otrzymać  tylko 
Jedna Dama…, a jest nią Dama Książki Pani Elżbieta Żórawska-Do-
browolska. Pan Ryszard publikował w wydawnictwach Podgórskiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły, którego 
był aktywnym członkiem. Malowane na liściach miniatury stanowią 
wspaniały przykład jego zdolności plastycznych. Precyzyjne dzieła 
sztuki powstały w uroczym domku letniskowym zbudowanym w Bi-
skupicach na wzgórzu zwanym – Wzgórzem Białego Księcia.

Propagując ideę monarchiczną wraz z żoną Elżbietą Żórawską-Do-
browolską złożył i wydał niezwykle interesujące pismo „Wiadomości 
Monarchistyczne”, z którego możemy się dowiedzieć o aktywności 
Związku Monarchistów, a także o dziejach naszego państwa.

Odejście Pana Ryszarda jest bolesną dla nas wszystkich stratą, stra-
tą niezwykłego człowieka.

prof. Zdzisław Pietrzyk 
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Miłośnik ksiąg 
wspomnienie 
o Ryszardzie 
hrabim Bochenek-
Dobrowolskim
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Obchody Święta 
Wojska Polskiego

Dnia 15 sierpnia br. odbyły się w Gminie Iwanowice obchody Świę-
ta Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki na rynku 
w Iwanowicach. W asyście Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Tempo 
z Iwanowic nastąpił przemarsz: przedstawicieli władz Gminy Iwa-
nowice i Rady Powiatu, delegacji Ochotniczych Straży Pożarnych, 
przedstawicieli szkół oraz mieszkańców pod Pomnik Pamięci, który 
poprowadził Druh Marcin Misiak – Zastępca Komendanta Gminnego 
OSP Iwanowice. Pod pomnikiem przybyłych powitała Monika Świą-
tek – Dyrektor GCKiB, a Adam Miska – Kustosz Muzeum Regionalnego 
w Iwanowicach przypomniał wojenne wydarzenia  historyczne doty-
czące naszej gminy i nawiązujące datą  do obchodzonego święta. Na-
stępnie pod Pomnikiem zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli 
władz Gminy, Radnych Gminy Iwanowice, Rady Powiatu Krakowskiego, 

szkół,  OSP, Zespołu Śpiewaczy Ludowych z Zalesia i przedstawicieli 
Prawa i Sprawiedliwości. Po złożeniu kwiatów wszyscy udali się na uro-
czystą Mszę Świętą którą odprawił ks. proboszcz Ryszard Suchanowski. 
Obchody uroczystości zakończył koncert Reprezentacyjnej Orkiestry 
Dętej Tempo z Iwanowic pod batutą Piotra Święchowicza.

Składamy serdeczne podziękowania Pocztom Sztandarowym, de-
legacjom składającym kwiaty, Druhom i Druhnom z OSP, Reprezenta-
cyjnej Orkiestrze Dętej Tempo  z Iwanowic oraz mieszkańcom przyby-
łym na uroczystość.

Dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego 
na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, która zmieniła bieg historii XX wie-
ku Europy. Święto Wojska Polskiego było i jest obchodzone bardzo 
uroczyście. Jest wspólnym świętem żołnierzy i społeczeństwa, gdyż 
za bezpieczeństwo kraju  odpowiada nie tylko armia ale cały naród, 
co powinno być zakorzenione w świadomości każdego obywatela. 
W tym dniu dajemy świadectwo przywiązania do wartości takich jak: 
honor, męstwo i umiłowanie Ojczyzny.

Małgorzata Kwiecień

W sobotę 19 sierpnia b.r. w ostatnią drogę na cmentarz para-
fialny w Wysocicach odprowadzono ś.p. Romana Dudka. 
Z wielkim bólem żegnało go duże grono znajomych, 
przyjaciół, rodzina dalsza i ci najbliżsi; żona i troje 
dzieci, nieutuleni w żalu, gdyż ta śmierć w wieku 
60 lat przyszła zdecydowanie  za wcześnie. 

Pan ś.p. Roman Dudek urodził się 1 marca 
1957 roku w Grzegorzowicach. Od dziecka 
interesował się różnymi dziedzinami nauk 
ścisłych. Po skończeniu szkoły podstawo-
wej i średniej rozpoczął studia w Krakowie 
na Akademii Rolniczej,  na Wydziale Mechani-
zacji Rolnictwa. Zdobytą wiedzą natychmiast 
wykorzystywał w rodzinnym gospodarstwie 
rolnym, jakie prowadził najpierw z rodzicami, 
a później z żoną. Od młodości należał najpierw 
do Z.S.L., a potem do Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. Przez dwie kadencje był radnym w Gmi-
nie Iwanowice i poniekąd z tej racji znany był wśród 
mieszkańców naszej gminy. W latach 1994-1998 był 
szeregowym radnym, a w następnej kadencji 1998-2002 
był aktywnym wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Iwanowicach. 
Dał się wtedy poznać jako inicjator rozbudowy remiz OSP; w Grze-

gorzowicach i w Władysławie. Od  1981 r. Pan ś.p. Roman Dudek 
pracował jako nauczyciel biologii, później pełnił obowiąz-

ki kierownika Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wyso-
cicach, a od 2002 r. został dyrektorem Gimnazjum 

Publicznego w Gołczy. W Gołczy obowiązki Dy-
rektora pełnił przez  15 lat. Doskonale znał wa-

runki pracy szkoły, jej specyficzną atmosferę,  
a przede wszystkim ludzi z którymi współ-
pracował oraz uczniów których kształcił 
i którym pomagał wybierać drogę nie tylko 
zawodową, ale i życiową. 

Pan ś.p. Roman był człowiekiem niezwy-
kle przyjacielskim, serdecznym, a przede 

wszystkim skromnym. Miał dar i umiejętność  
rozwiązywania spraw trudnych i konflikto-

wych. Pracował z wielkim zaangażowaniem 
i poświęceniem. Cokolwiek robił, wkładał w to 

całą swoją energię i serce. Kierował się w życiu 
ideałami świętego Jana Pawła II. I choć ciężka cho-

roba powoli niwelowała jego siły, on jednak mężnie 
znosił ten krzyż, gdyż był człowiekiem głębokiej wiary.

Dane opowiedziane przez pana Zbigniewa Tomaszka,  
zebrał i spisał pan Adam Miska. 

Wspomnienie o ś.p. Romanie Dudku
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Wójt Gminy Iwanowice, 
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice,
Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Bibliotek  
w Iwanowicach

serdecznie zapraszają

Mieszkańców Gminy
na uroczystości związane z obchodami 
 

Święta Niepodległości  
w dniu 11 Listopada 2017 roku 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
9.30    –   zbiórka na Rynku w Iwanowicach
9.50    –   składanie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci
10.00  –   uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Trój-
cy Świętej  w Iwanowicach
11.00  –   Koncert Orkiestry „Naramianka”

PHU BM MOTORS SERWIS  
Krzysztof Kwiecień 

Poszukuje pilnie mechanika 
i ektromechanika do napraw 

samochodów ciężarowych.

Kontakt 
tel. 604 215 058




