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Szanowni Państwo,
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w ramach współpracy z 
Wyższą Szkołą Humanitas z Sosnowca będzie kontynuować 
w roku 2017/2018 realizację projektu pod nazwą Iwanowicki 
Uniwersytet Dziecięcy.

Program i cel Uniwersytetu Dziecięcego
Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy WSH to comiesięczne wy-
kłady, konkursy, pokazy naukowe, warsztaty i laboratoria ba-
dawcze! Celem inicjatywy jest zainspirowanie dzieci do wła-
snych poszukiwań oraz pokazanie im różnorodności świata 
nauki.

Dla kogo?
Zajęcia skierowane będą do dzieci w wieku 4- 6 lat i  6-12 lat, 
ciekawych świata i nie bojących się zadawać pytań.

Kiedy?
Wykłady w Roku Akademickim 2018/2019 odbywać się będą 
od października do czerwca (9 spotkań) w soboty w godzinach 
porannych i dopołudniowych dla dzieci w wieku 6 – 12 lat, oraz 
w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach dopołudnio-
wych dla dzieci w wieku 4- 6 lat.

Gdzie?
Wszystkie zajęcia będą odbywać się w Małej Sali Gimnastycz-
nej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach ( 
budynek Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach)

Zapisy na Iwanowicki Uniwersytet 
Dziecięcy
Zapisy przyjmowane są wyłącznie on – line poprzez formularz 
rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.uniwer-
sytetdzieciecy.humanitas.edu.pl

Opłaty
Koszt uczestnictwa w całorocznych zajęciach wynosi tylko 100 
zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Uniwersy-
tetu ponosi Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowi-
cach.

Dodatkowe informacje
W czasie trwania wykładów Iwanowickiego Uniwersytetu 
Dziecięcego, będą prowadzone zajęcia z Akademii Rozwoju 
Rodzica. 

Pozostałych informacji udziela 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach pod nr tel. 
12 388 40 30 wew.29

Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy



Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa Ręce drugi numer Głosu 
Iwanowic w bieżącym roku. W tym numerze 
przeczytacie Państwo o licznych inwestycjach 
które się już rozpoczęły i trwają na terenie naszej 
gminy oraz o tych, które są w przyszłości plano-
wane. Szczegółowo został przedstawiony temat 
rewitalizacji dotyczący trzech miejscowości: 
Biskupic, Maszkowa i Sieciechowic. Sięgając po 
naszą gazetę przeczytacie o Gminnych Zawo-
dach Sportowo – Pożarniczych  oraz o wspania-
łej i podniosłej rocznicy jaką obchodziła Ochot-
nicza Straż Pożarna z Sułkowic.  Dowiecie się 
Państwo również, co słychać w naszych placów-
kach oświatowych, jakie działania realizowane 
są przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w 
związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości oraz jak aktywnie spę-
dzają czas nasi seniorzy. Poczytacie o różnych 
imprezach plenerowych przygotowanych dla 
naszych mieszkańców. Zapoznacie się również  
z życiorysem Ryszarda Hrabiego Bochenka – 
Dobrowolskiego pokazanym i przedstawionym 
przez Adama Miskę. 

Drodzy Państwo proszę usiąść wygodnie w 
promieniach letniego słońca, wziąć naszą gazetę  
i zanurzyć się  w miłej lekturze. Serdecznie za-
praszam.  

MONIKA ŚWIĄTEK – Redaktor Naczelna

Głos Iwanowic
Redaktor naczelna 

Monika Świątek / gckib@iwanowice.pl
Wydawca 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 
Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice

tel. 12 388 40 03 wew. 29 
www.iwanowice.pl

Projekt i skład graficzny 
Mariusz Nowak { mariusznowak.net

Druk 
pressprint.pl

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów, zmian tytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucenia 
nadesłanych tekstów bez podania przyczyny. Materiałów nie zamówionych Redak-
cja nie zwraca. Przekazując materiały do publikacji przekazujący automatycznie 
oświadcza, że jest ich autorem lub posiada zgodę na ich publikację. Przedruk w ca-
łości lub fragmentach zabroniony bez pozwolenia Redakcji.
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Rewitalizacja W GMINIE IWANOWICE
W dniu 4 lipca br. w Urzędzie Gminy 

Iwanowice została podpisana umowa na re-
alizację projektu unijnego pn. Rewitalizacja 
w Gminie Iwanowice. W spotkaniu wzięli 
udział Wicemarszałek Województwa Mało-
polskiego Wojciech Kozak, Radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego Adam Doma-
gała oraz władze Gminy Iwanowice, radni, 
sołtysi, druhowie OSP z Maszkowa i Biskupic 
oraz ksiądz proboszcz Parafii w Sieciechowi-
cach.

W ramach projektu zostaną podjęte 
działania na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie   w   miejscowościach Biskupice, 
Maszków i Sieciechowice. Ich wybór nie był 
przypadkowy. Miejscowości objęte działania-
mi rewitalizacyjnymi zostały wpisane w Gminny Program Rewitalizacji (GPR), tj. Rewitalizacja centrum Biskupic – etap I (poz. 7 w GPR), Rewitaliza-
cja strefy rekreacyjno-sportowej w Maszkowie (poz. 11 w GPR), Rewitalizacja centrum Sieciechowic (poz. 9 w GPR). Działania rewitalizacyjne mają 
ma celu utworzenie w dolinie Dłubni przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej, które przyczynią się do zmiany wizerunku Gminy Iwanowice. 
Potencjał jakim dysponuje gmina pozwala przewidywać, że poprzez prowadzenie odpowiednich aktywności zarówno od strony technicznej jak 
i infrastrukturalnej szanse na rozwój ma między innymi sektor turystyczno-rekreacyjny.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 159 322 zł, w tym kwota dofinasowania 2 369 491,50 zł (75% wartości projektu). W drugim tygodniu lip-
ca zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienie wykonawcy. Planuje się rozpoczęcie robót budowlanych zaraz po wyłonieniu 
wykonawcy i podpisaniu umowy na realizację planowanych zadań.

Szczegółowe informacje o rewitalizowanych obszarach przedstawiamy w kolejnych artykułach. 

Rewitalizacja w Biskupicach
Przedmiotem projektu jest zrewitalizowanie zdegradowanej przestrzeni wokół budynku remizy OSP w Biskupicach wraz z wzbogaceniem 

już istniejącej infrastruktury sportowej na tym terenie. W ramach projektu powstanie boisko wielofunkcyjne, strefa zabawowa  wyposażona 
w urządzenia zabawowe dla dzieci oraz strefa fitness wraz z urządzeniami do ćwiczeń. Od strony południowej powstanie plac manewrowy wraz 
z miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną w postaci odwodnienia liniowego do gminnej kanalizacji deszczowej wraz z separatorem 

i przepompownią. Całość założenia zostanie uzupełniona starannie przygotowanymi 
terenami zielonymi wraz z obiektami małej architektury, systemową widownią i altaną.
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Rewitalizacja w Maszkowie
Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji. Celem zadania jest stworzenie przestrzeni publicznej za-

chęcającej mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracji różnych grup wiekowych. Obszar objęty zadaniem zostanie 
podzielony funkcjonalnie na: strefę boisk sportowych - w tym boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę, strefę zabawową, wypo-
sażoną w urządzenia zabawowe dla dzieci, strefę fitness również wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń. Przestrzenie pomiędzy poszczególnymi 
strefami zostaną zagospodarowane terenami zielonymi, które zostaną uzupełnione o obiekty umożliwiające wspólny wypoczynek z rodziną lub 
przyjaciółmi tj. wiaty wyposażone w stoły oraz ławy do siedzenia, altana z grillem, wolnostojące ławki i murki z siedziskami itp. Poniżej prezentu-
jemy projekt rewitalizacji wraz z wizualizacją. 
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Głównym założeniem projektu jest rewitalizacja i wzbogacenie 
przestrzeni publicznej, tak aby zachęcała mieszkańców do spędzania 
w jej otoczeniu wolnego czasu. W tym celu zostaną zrealizowane:  

• Budowa budynku usługowego, w którym zlokalizowane będzie 
pomieszczenie handlowo-usługowe z zapleczem oraz pomiesz-
czenia higieniczno-sanitarne (toalety ogólnodostępne), wypo-
sażony w instalacje (zewn. i wew. instalacja wod-kan, przyłącz 
wody i kanalizacji sanit. wew. instalacja elektryczna (wraz z wlz), 
gazowa i c.o.)

• Przebudowa placu przed kościołem pw. Św. Andrzeja Apostoła 
w Sieciechowicach i jego rozbudowa w kierunku południowym 
~ 26,0 m, przebudowa istniejącej części placu dot. przede 

wszystkim wymiany jego nawierzchni,
• Częściowa przebudowa drogi powiatowej 1172K i 2137K - 

w zakresie:  wbudowanie krawężników betonowych, budowa 
zieleńców i zatoki autobusowej, wyłukowanie istniejących 
skrzyżowań,

• Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z od-
wodnieniem (kanalizacja deszczowa) przy skrzyżowaniu dróg 
powiatowych nr 1172K, 2137K oraz 2140K 

• Przebudowa układu komunikacji pieszej (chodniki dojścia) 
• Budowa wiaty przystankowej,
• Rozbiórka budynku dawnej plebanii.
Każde z zadań zostanie również wyposażone w instalację oświe-

tlenia zewnętrznego wraz z montażem słupów oświetleniowych. 
W miejscach gdzie nie przewiduje się budowy obiektów budowla-
nych, utwardzeń, montażu urządzeń, nasadzeń teren zostanie obsiany 
trawą. 

Drugim etapem rewitalizacji w Sieciechowicach będzie budowa 
parkingu wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Lesieńca, który obecnie 
jest na etapie uzgodnień projektowych. 

Rewitalizacja Rynku  
w Sieciechowicach
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„Planeta marzeń” rozpoczęła 
działalność

Zakończyliśmy remont pomieszczeń w szkole w Grzegorzowicach, 
z których korzysta Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Planeta 
Marzeń”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 425 000 zł, z czego 
kwotę prawie 100 000 zł pozyskaliśmy z dofinansowania unijnego. Pla-
cówka została wyposażona m.in. w specjalny system oddymiający oraz 
jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada 
windę). Rekrutacja do placówki ma charakter ciągły. Serdecznie zapra-
szamy, szczegółowe informacje o ofercie dostępne są na stronie www.
iwanowice.pl oraz załączonym plakacie. 

Wyjazd  
szkoleniowo-integracyjnych do Szczawnicy

W czerwcu br. grupa 60 druhów z jednostek OSP z terenu Gminy 
Iwanowice wzięła udział w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym do 
Szczawnicy. Wyjazd sfinansowano z środków LOWE.  W Szczawnicy 
kontynuowano szkolenie z pierwszej pomocy, które przeprowadzono 
dla druhów w różnych jednostkach OSP na przełomie roku. Tematem 
było m.in. wsparcie psychiczne osób poszkodowanych oraz działania 
na rzecz pacjenta w sytuacjach kryzysowych. Wyjazd do Szczawnicy był 
także okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w tym uzdrowisku. W wieczornym spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele Zarządu tej jednostki, na czele z Panią Prezes OSP 
Szczawnica Moniką Mastalską.  W drugim dniu wyjazdu był czas na po-
znanie uroków Pienin. Uczestnicy między innymi wzięli udział w spływie 
Dunajcem. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele 13 jednostek OSP 
z Gminy Iwanowice (z wyjątkiem OSP Poskwitów i OSP Sieciechowice, 
mimo że członkowie tych jednostek również otrzymali zaproszenie), 
prezesi i naczelnicy, wójt gminy Robert Lisowski, członek Zarządu Głów-
nego i Wojewódzkiego OSP Adam Domagała oraz bryg. Jarosław Uche-
rek, któremu dziękujemy za pomoc w organizacji wyjazdu.

http://www.iwanowice.pl
http://www.iwanowice.pl
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Rozbudowujemy kanalizację 
sanitarną

Pozyskaliśmy kolejne duże środki unij-
ne na rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągów. W okresie od 1.02.2019 do 
31.05.2021 r. wybudujemy następne 5,26 km 
kanalizacji w miejscowościach:

• Lesieniec - 2,07 km,
• Sieciechowice - Folwark II etap + odcinek 

przy rzece 1,58 km;
• Iwanowice Dworskie - Babia Góra II etap 

+ Ulesie - 1,34 km;
• Krasieniec Zakupny - Babia Góra II etap 

- 0,27 km.
Ponadto, w ramach projektu zostanie wy-

budowane w Maszkowie nowe ujęcie wody 
o wydajności 720 m3/dobę wraz z instalacją 
OZE o mocy 3 kW oraz nowe ujęcie wody 
w miejscowości Poskwitów Stary o wydajno-
ści 888 m3/dobę wraz z instalacją OZE o mocy 
3 kW. Całkowita wartość projektu wynosi 4 
011 575 zł, natomiast kwota dofinansowania 
unijnego 2 772 226,59 zł.

Jednocześnie przypominamy, że w tym 
roku rozpoczniemy budowę kanalizacji w Ryn-
ku w Sieciechowicach oraz w ramach projektu 
unijnego, w systemie zaprojektuj i wybuduj, 
budowę kanalizacji w Iwanowicach Włościań-
skich - kolonia do skrzyżowania z drogą na Za-
gaje; Iwanowicach Dworskich - Babia Góra 
I etap, Maszków - w kierunku Żerkowic oraz 
w Sieciechowicach - Folwark I etap oraz w kie-
runku Grzegorzowic.

Bezpieczna Małopolska dla 
Gminy Iwanowice

Ponad 20 000 zł Gmina Iwanowice otrzy-
mała w formie dotacji z Urzędu Marszałkow-
skiego w ramach Programu Bezpieczna Ma-
łopolska. W ramach tych środków zakupimy 
m.in. agregaty prądotwórcze, pilarki ratow-
nicze, odzież ochronną do działań bojowych, 
prądownicę oraz narzędzia ratownicze typu 
Hooligan. Całkowita wartość projektu wynosi 
ponad 43 000 zł. Zakupiony sprzęt otrzymają: 
OSP Celiny, OSP Biskupice, OSP Grzegorzowi-
ce, OSP Iwanowice, OSP Damice, OSP Narama, 
OSP Maszków, OSP Zalesie, OSP Sułkowice. 

Parking i monitoring przy 
szkole w Widomej

Zakończyliśmy planowane inwestycje 
przy szkole w Widomej. Powstał długo oczeki-
wany parking z kostki brukowej oraz zamon-
towano monitoring wewnętrzny i zewnętrzny 
dla obiektu. Wartość całkowita tych prac wy-
niosła ok. 100 000 zł.

Małopolskie remizy dla OSP 
Grzegorzowice

W ramach programu Małopolskie remizy 
Zarząd Województwa Małopolskiego przy-
znał Gminie Iwanowice dotację w kwocie 29 
923 zł na modernizację remizy OSP w Grzego-
rzowicach Wielkich. W ramach zadania zosta-
ną wykonane m.in.

• montaż na budynku urządzeń instalacji 
odgromowej;

• roboty ogólno-budowlane, tj. tynkowa-
nie ścian wewnętrznych części komuni-
kacyjnej oraz sali zebrań wraz z malowa-
niem części garażowej, komunikacyjnej 
oraz sali zebrań, dokończenie podbitki 
w części okapowej dachu, wymiana 
posadzki w garażu na żywiczną, wymia-
na posadzki podłogowej w sali zebrań 
na gres;

• utwardzenie terenu 
• dokończenie opaski z kostki brukowej 

wokół budynku remizy.
Całkowity koszt inwestycji zaplanowany 

jest na kwotę ok. 100 000 zł. Niestety w tym 
roku nie było dofinansowania do termomo-
dernizacji budynku remizy, w związku z tym 
ocieplenie budynku zostanie zrealizowane 
w kolejnym etapie inwestycyjnym.

Placówka dla 
seniorów powstanie 
w Grzegorzowicach

Kolejna dobra informacja dla mieszkań-
ców naszej Gminy. Informujemy, że projekt 
partnerski Fundacji Małopolska Izba Samo-
rządowa oraz Gminy Iwanowice którego ce-
lem jest m.in. uruchomienie placówki dzien-
nej opieki i aktywizacji seniorów otrzymał 
dofinansowanie z środków unijnych w kwo-
cie 2 289 318,22 zł. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 2 469 598,95 zł. Placówka dla 
seniorów zostanie zlokalizowana w budynku 
szkoły w Grzegorzowicach. Ponadto zostanie 
uruchomione centrum wsparcia opiekunów 
nieformalnych oraz bezpłatna wypożyczalnia 
sprzętu dla osób niepełnosprawnych i star-
szych. Planowany termin uruchomienia tej 
placówki to wiosna 2019 r.

Odnawialne Źródła Energii 
dla Gminy Iwanowice

Długo oczekiwane wyniki w ramach kon-
kursu Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Poddziałanie 4.1.1 Rozwój 
infrastruktury produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych zostały opublikowane. Duży 
projekt partnerski, którego liderem jest Gmi-
na Kocmyrzów-Luborzyca, a partnerem m.in. 
Gmina Iwanowice uzyskał najlepszą ocenę i 
otrzymał dofinansowanie. Całkowita wartość 
projektu wynosi prawie 69 mln zł a dofinan-
sowanie unijne ponad 36 mln zł. 

Wójt Gminy Iwanowice Robert Lisowski 
wraz z 25 innymi przedstawicielami Gmin z 
terenu województwa małopolskiego podpi-
sali w listopadzie 2017 r. umowę partnerską 
dotyczącą wspólnej realizacji Projektu pod 
nazwą „Partnerski Projekt Budowy Instalacji 
Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Woje-
wództwa Małopolskiego”.

Projekt ma na celu montaż w domach 
mieszkańców: solarów do podgrzewania 
wody, ogniw fotowoltaicznych produkują-
cych energię, pomp ciepła do ogrzewania 
domów oraz pieców na biomasę. Przyczyni 
się to przede wszystkim do poprawienia para-
metrów jakości powietrza i walki z niską emi-
sją. Porozumienie dotyczące realizacji Projek-
tu podpisali Wójtowie i Burmistrzowie gmin: 
Kocmyrzów  Luborzyca, Iwanowice, Słomniki, 
Sułoszowa, Szczurowa, Gnojnik, Michałowice, 
Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Pałecznica, 
Proszowice, Poronin, Wojnicz, Gmina Boch-
nia, Miasto Bochnia, Nowe Brzesko, Koszyce, 
Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Oświęcim, 
Dębno, Wielka Wieś, Koniusza, Radziemice, 
Bukowina Tatrzańska, Drwinia.

Mieszkańcy Gminy Iwanowice będą mo-
gli skorzystać z dofinansowania w zakresie in-
stalacji solarnych  - w liczbie 51 gospodarstw 
domowych; paneli fotowoltaicznych – w licz-
bie 71 gospodarstw domowych; pomp ciepła 
– w liczbie 13 sztuk i kocioł na pelet – 1 sztu-
ka. Wartość dofinansowania dla naszej Gminy 
wynosi 1 231 352,16 zł. 

Po podpisaniu umowy z Urzędem Mar-
szałkowskim rozpoczniemy działania związa-
ne z realizacją wniosku. 
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Bezpłatne szkolenia 
komputerowe 

Od września br. rozpoczniemy rekruta-
cję na bezpłatne szkolenia komputerowe w 
ramach projektu pn. Extra kompetentni w 
Gminie Iwanowice. Projekt skierowany jest do 
osób w wieku 25+, którzy zainteresowani są 
zwiększeniem umiejętności informacyjnych i 
komunikacyjnych w związku z korzystaniem 
z internetu, zwiększeniem umiejętności ko-
rzystania z podstawowych programów kom-
puterowych oraz zwiększeniem umiejętno-
ści korzystania z usług publicznych (konta 
ePUAP, profil zaufany). Tematyka szkoleń jest 
następująca: Rodzic w Internecie, Mój biznes 
w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Dzia-
łam w sieciach społecznościowych, Tworzymy 
własną stroną internetową (blog), Rolnik w 
sieci, Kultura w sieci. Każde ze szkoleń składa 
się z 16 godzin dydaktycznych dla grupy mak-
symalnie 12 osobowej. Szkolenia odbywać 
się będą w budynku Szkoły Podstawowej w 
Iwanowicach. Uczestnicy szkoleń będą mieli 
zapewnione materiały szkoleniowe oraz ca-
tering. Na jego realizację Gmina Iwanowice 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 127 230 
zł, w tym 49  588 zł na zakup dobrej jakości 
sprzętu komputerowego, który po zakończe-
niu projektu zostanie przekazany do pracow-
ni komputerowej szkoły w Iwanowicach. Pro-
jekt będzie realizowany z środków unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020. Operatorami projektu są 
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Teryto-
rialnego i Administracji oraz Stowarzyszenie 
Edukacji Pozaformalnej „Meritum”. 

Dobre wyniki finansowe 
Gminy Iwanowice

Ministerstwo Finansów opublikowało 
informacje na temat zadłużenia gmin na ko-
niec 2017 r. Dobry wynik finansowy budże-
tu Gminy Iwanowice za ubiegły rok, który 
zakończył się nadwyżką wynoszącą ponad 
1,5 mln zł sprawił, że zadłużenie wyniosło 
na koniec 2017 r. 7 233 829 zł i było niższe od 
długu z grudnia 2014 r. o ponad 288 000 zł. 
Poprzedni wójt pozostawił gminę z zadłuże-
niem wynoszącym 7 522 410,86 zł. Obecnie, 
zadłużenie w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca wynosi 803 zł (Ministerstwo założyło, 
że w Gminie Iwanowice mieszka 9 014 osób). 
Warto podkreślić, że w ubiegłym roku spłaco-
no ponad 1 mln zł kredytu za lata poprzednie 
i jednocześnie zrealizowano inwestycje na te-
renie gminy na kwotę prawie 4,5 mln złotych, 
nie zaciągając na ten cel kredytu czy obligacji. 
Powyższe wyniki są efektem pozyskiwania 
środków zewnętrznych i reformy w oświacie. 
Wydatki bieżące na oświatę zmniejszyły się 
w latach 2015 - 2017 z poziomu 50,44% do 
36,08% wartości całkowitej budżetu Gminy.

Małopolskie Kapliczki dla 
Biskupic

Zarząd Województwa Małopolskiego 
przyznał Gminie Iwanowice dotację w kwo-
cie 12 000 zł w ramach Programu Małopol-
skie Kapliczki 2018 na remont i przeniesienie 
drewnianej kapliczki usytuowanej w Biskupi-
cach - Stara Wieś. W ramach zadania zostaną 
wykonane m.in. prace przygotowujące teren 
do posadowienia kapliczki, w tym wykonanie 
fundamentów, renowacja poszycia drewnia-
nego kapliczki wraz z dachem oraz konser-
wacja i malowanie wnętrza. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 33 452 zł. Planowane za-
kończenie prac to październik br. Warto pod-
kreślić, że będzie to już trzecia kapliczka, którą 
wyremontujemy w ramach dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego. W ubiegłym roku 
dokonaliśmy renowacji kapliczki w Przestań-
sku, a w 2015 r. odnowiliśmy kapliczkę św. 
Rocha w Iwanowicach Dworskich. Poniżej 
prezentujemy zdjęcia odnowionych kapliczek 
w Przestańsku i Iwanowicach.

Zasady podłączenia posesji  
do kanalizacji sanitarnej 
Zakończyliśmy budowę kanalizacji w Iwano-
wicach Dworskich i Poskwitowie w kierunku 
Widomej. Koszt tej inwestycji wyniósł prawie 
550  000 zł (zaprojektowano podłączenie 11 
gospodarstw domowych). 
Poniżej przedstawiamy instrukcję postępo-
wania w celu podłączenia swoich posesji do 
nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. 
Osoby, które mają zaprojektowane przyłącza 
kanalizacji do swoich posesji (czyli ich posesje 
były uwzględnione w dokumentacji projekto-
wej i wydanym pozwoleniu na budowę), aby 
podłączyć się do kanalizacji sanitarnej powin-
ny: 
1) wystąpić do Urzędu Gminy Iwanowice z 

wnioskiem o wydanie warunków pod-
łączenia do kanalizacji sanitarnej (wzór 
wniosku dostępny jest na stronie www.
iwanowice.pl w zakładce Załatw sprawę 
-  więcej informacji pod nr tel. (12) 388-40-
03 w. 18, e-mail: inwestycje@iwanowice.pl 

2) wykonać przyłącz indywidualnie we wła-
snym zakresie lub zlecić to niezależnej fir-
mie świadczącej takie usługi, 

3) zlecić wykonanie inwentaryzacji powyko-
nawczej zrealizowanego przyłącza kanali-
zacyjnego, 

4) przed zasypaniem ułożonej instalacji przy-
łączeniowej fakt wykonania przyłącza 
należy zgłosić pracownikom oczyszczalni 
ścieków w Iwanowicach Dworskich osobi-
ście lub telefonicznie pod nr tel. (12) 452 
06 60, celem dokonania odbioru i podpi-
sania umowy na korzystanie z kanalizacji 
sanitarnej.

UWAGA!  
WAŻNE ZMIANY  
W FUNKCJONOWANIU 
URZĘDU GMINY  
od 1sierpnia br. 

W nowym  okresie zasiłkowym  2018/2019 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Iwanowicach w Dziale Świadczeń Ro-
dzinnych i Wychowawczych począwszy 
od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 
2018r. piątek będzie dniem wewnętrz-
nym bez przyjmowania stron.

W tym dniu nie będą obsługiwani intere-
sanci. Pracownicy będą prowadzić postę-
powania i wydawać decyzje administracyj-
ne w sprawie przyjętych wniosków.

W pozostałe dni robocze Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Iwanowicach, Dział 
Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych 
będzie przyjmował interesantów w go-
dzinach: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek 
– czwartek  7.30 -15.30.

Również w Urzędzie Gminy w Referacie 
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Rolnictwa począwszy od 1 sierpnia 
2018 r. do odwołania piątek będzie 
dniem wewnętrznym bez przyjmowa-
nia stron (powyższe nie dotyczy stano-
wiska ds. odpadów komunalnych, które 
jest zlokalizowane przy dzienniku po-
dawczym). 

W tym dniu nie będą obsługiwani intere-
sanci. Pracownicy będą przygotowywać 
dokumentację dotyczącą realizowanych 
projektów unijnych oraz spraw bieżących. 
W pozostałe dni Referat Inwestycji będzie 
przyjmował interesantów w godzinach: 
poniedziałek 8.00-17.00, 
wtorek-czwartek 7.30-15.30. 
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z życia gminy OSA W IWANOWICACH

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Poniżej publikujemy wyniki z egzaminu gimnazjalnego uczniów szkół z terenu naszej Gminy. Gratulujemy szkołom w Naramie, Poskwitowie 
i Sieciechowicach wysokiej liczby punktów z poszczególnych przedmiotów.

Otwarte Strefy 
Aktywności  
w Sieciechowicach  
i Żerkowicach 

Projekt Gminy Iwanowice dotyczący powstania siłowni na powie-
trzu w Sieciechowicach i Żerkowicach w ramach rządowego progra-
mu Ministerstwa Sportu – Otwarte Strefy Aktywności otrzymał dofi-

nansowanie. Całkowita wartość projektu wyniesie 125 583 zł, w tym 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu stanowi kwotę 48 300 zł. OSA 
w Sieciechowicach ma przewidziane koszty zadania na kwotę 78 818, 
40 zł, natomiast wydatki dla siłowni w Żerkowicach zaplanowano na 
kwotę 46 764,60 zł.

Projekt dla Sieciechowic obejmuje m.in. niwelację terenu, mon-
taż 9 urządzeń do ćwiczeń, 6 ławek, stołu do gry w szachy, stojak na 
rowery, budowę chodników i ścieżek żwirowych oraz ogrodzenia. OSA 
w Sieciechowicach będzie zlokalizowana przy parkingu szkolnym oraz 
orliku.

Projekt dla Żerkowic obejmuje m.in. montaż 6 urządzeń, 4 ławek, 
stołu do gry w szachy, budowę chodnika i ścieżki żwirowej. OSA w Żer-
kowicach będzie zlokalizowana przy placu zabaw.

Projekt dla Sieciechowic Projekt dla Żerkowic
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z życia gminy EKONOMIA SPOŁECZNA W IWANOWICACH

Prestiżowe 
wyróżnienie  
dla Gminy Iwanowice

W dniu 7 czerwca br. na uroczystej gali konkursu Małopolski Li-
der Przedsiębiorczości Społecznej 2018 Gmina Iwanowice została 
nagrodzona w kategorii „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”. 
To prestiżowe wyróżnienie otrzymaliśmy za podejmowanie nowych 
inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnej społeczności, w których istotne 
miejsce zajmuje ekonomia społeczna. Niezależna kapituła konkur-
su doceniła projekty społeczne realizowane na terenie naszej gminy, 
szczególnie projekt dotyczący placówki dla dzieci i młodzieży Planeta 
marzeń w Grzegorzowicach, projekt dotyczący placówki dla seniorów 
oraz funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, projekt LOWE. 
Na te działania Gmina Iwanowice pozyskała w okresie 3 lata środki 
unijne w kwocie ponad 3,5 mln zł. Kapituła doceniła również utwo-
rzenie Spółdzielni Socjalnej Nad Dłubnią, której pół roku działalności 
pokazuje jak bardzo była potrzebna. Dzięki Spółdzielni nie tylko 5 
osób ma pracę, ale systematycznie realizowane są zadania o charakte-
rze komunalnym jak koszenie poboczy, sprzątanie terenów zielonych, 
przystanków oraz miejsc publicznych, drobne remonty czy wreszcie 
świadczenie usług asenizacyjnych dla mieszkańców. 

Nagroda jest przyznawana w  dziedzinie polityki społecznej od 
2011 r. za szczególny wkład dla rozwoju ekonomii społecznej w regio-
nie. Celem konkursu jest wsparcie małopolskich przedsiębiorstw spo-
łecznych oraz promocja przedsiębiorczości społecznej w  wojewódz-
twie małopolskim. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Krakowie.
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„Dobry start”   300+
Świadczenie „Dobry start” to program wspierający rodzinę 
w ponoszeniu wydatków związanych z edukacją. Jest to 
świadczenie przyznawane raz w roku, w wysokości 300 zł, 
bez względu na wysokość dochodu rodziny.

Dla kogo wsparcie
Świadczenie przysługuje każdemu dziecku, do ukończenia 
18 roku życia lub do 20 roku życia w przypadku kontynuacji, rozpoczę-
tej przed ukończeniem 18 roku życia, nauki w danej szkole. Dzieci i do-
rośli niepełnosprawni, uczący się, są objęci programem do 24 roku ży-
cia (niezbędne jest w tym wypadku orzeczenie o niepełnosprawności).

Jak otrzymać świadczenie
Aby otrzymać świadczenie „Dobry start“, należy złożyć wniosek, 
w  urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
uprawnionej do korzystania ze świadczenia. Osoby które mogą złożyć 
wniosek:

• matka lub ojciec dziecka; opiekun faktyczny; opiekun prawny; 
opiekun z rodziny zastępczej; osoba prowadząca rodzinny dom 
dziecka; osoba ucząca się

Kiedy świadczenie nie przysługuje
• osobom uczęszczającym do szkół policealnych i szkół dla doro-

słych 
• jeżeli dziecko lub osoba ucząca się, została umieszczona w 

domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie 
poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole woj-
skowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieod-
płatnie pełne utrzymanie dziecka

• dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci realizu-
jących roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w 
przedszkolu lub szkole

Miejsce i terminy składania wniosków:
1. Drogą elektroniczną: od 1 lipca do 30 listopada przez portal 
emp@tia (http://empatia.mrpips.gov.pl/)

2. Tradycyjnie w formie papierowej:
 od 1 sierpnia do 30 listopada w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Iwanowicach, Dział Świadczeń Rodzinnych 
i Wychowawczych – II piętro, pok. 4 
Wnioski papierowe będą dostępne od sierpnia 2018 r.  
Ważne, aby zarówno we wniskach papierowych jak i elek-
tronicznych podać adres mailowy - gdyż na ten adres będą 
wysyłane informacje o przyznanym świadczeniu. UWAGA: 
Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Terminy wypłat
Ustalenie prawa i wypłata świadczenia następuje w zależności od tego 
kiedy został złożony wniosek:

• jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu - wypłata na-
stąpi do 30 września

• jeśli wniosek zostanie złożony po 1 września - wypłata nastąpi 
do 2 miesięcy od daty złożenia dokumentów.

Decyzje
Przyznanie świadczenia „Dobry start“, nie wymaga wydania decyzji 
administracyjnej. Informacje o przyznanym świadczeniu, należy 
odbierać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwa-
nowicach a jeżeli we wniosku będzie podany adres e-mail, informacja 
o przyznaniu świadczenia będzie przesłana drogą elektroniczną.
Decyzje będą wydawane jedynie w przypadkach odmowy świadcze-
nia oraz nienależnie pobranych świadczeń.

WAŻNE!!!
W przypadku wystąpienia zmian, mających wpływ na prawo do 
wypłaty świadczenia w ramach programu „Dobry start“, osoba ubie-
gająca się o nie, jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia 
o tym organu wypłacającego to świadczenie. Niepoinformowanie 
właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie świad-
czenia, o ww. zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie 
pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego 
zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi. 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w GOPS w Iwanowicach 
(pok. nr 4 – świadczenia rodzinne) lub telefonicznie pod numerem 
(12) 388-40-03, w. 22. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu.

Świadczenie wychowawcze  
(Program Rodzina 500+)

1 lipca 2018 – 31 października 2018 1 sierpnia 2018 – 31 października 2018

Program „Dobry Start” (300+) 1 lipca 2018 – 30 listopada 2018 1 sierpnia 2018 – 30 listopada 2018

Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 lipca 2018 – 30 listopada 2018 1 sierpnia 2018 – 30 listopada 2018

Fundusz alimentacyjny 1 lipca 2018 – 31 października 2018 1 sierpnia 2018 – 31 października 2018

Stypendium szkolne 1 września 2018 – 15 września 2018

ELEKTRONICZNIE:
- portal informacyjno-usługowy emp@tia
- profil zaufany (Platforma EPUAP)
- bankowość elektroniczna 
- PUE ZUS 
OSOBIŚCIE:
GOPS w Iwanowicach,  
Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych II piętro pok. 4

Szczegółowe informacje można odnaleźć na  
stronach internetowych:  
www.gops.iwanowice.pl
www.mpips.gov.pl
www.empatia.mrpips.gov.pl
www.malopolska.uw.gov.pl
Jak również uzyskać telefonicznie: 12/ 388 40 03 w. 22
oraz osobiście w GOPS Iwanowice, II piętro pok. 4

Dział Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych informuje o terminach składania wniosków  
na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

elektronicznie osobiście

z życia gminy GOPS
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z życia gminy LOWE

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Zakończenie roku szkolnego to tradycyjnie dobra okazja do re-
fleksji, podsumowań i pochylenia się nad tym co było. Iwanowice, jako 
jedna z niewielu gmin w Polsce, została wybrana w ramach otwartego 
konkursu grantowego do prowadzenia pilotażowego  projektu, ja-
kim był Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, w całości finansowany ze 
środków zewnętrznych. Na ten cel zostało  przeznaczone 249 tysięcy 
złotych. Pierwszym etapem wdrażania modelu LOWE w naszej gminie 
było opracowanie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyj-
nej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych społeczności 
lokalnej. W tym celu opublikowane zostały ankiety w formie papiero-
wej i elektronicznej. Zainteresowanie projektem ze strony mieszkań-
ców gminy było duże. Dostaliśmy mnóstwo informacji zwrotnych ja-
kimi formami edukacyjnymi są Państwo zainteresowani. Dzięki temu,  
po dokładnym przeanalizowaniu ankiet, stworzona została elastyczna 
oferta edukacyjna, dostosowana do potrzeb i oczekiwań mieszkań-
ców.  W celu zapewnienia łatwiejszego dostępu do edukacji oraz do-
tarcia do jeszcze większej liczby osób, postanowiliśmy  wyjść z ofertą 
poza granice jednej szkoły i zorganizować zajęcia również w innych 
jednostkach oświatowych znajdujących się na  terenie naszej  gminy. 
Pierwsze zajęcia ruszyły w listopadzie roku 2017.

Podsumowując. Za nami 9 miesięcy pracy. Finalnie projekt LOWE 
posiadał bogatą ofertę edukacyjną, którą realizowano aż w 11 placów-
kach na terenie gminy Iwanowice. W celu wzbogacenia i urozmaice-
nia oferty edukacyjnej, organizowane były również zajęcia w plenerze 
oraz wyjazdy studyjne. W ramach realizacji projektu odbyły się nastę-
pujące zajęcia:

• zajęcia rozwijające kompetencje ruchowe ; pilates, zdrowy kręgo-
słup, aerobic, nordic – walking, taniec towarzyski, taniec ludowy,

• zajęcia rozwijające kompetencje rodzicielskie i opiekuńcze; pro-
gram „Spójrz Inaczej” ( Jak radzić sobie z agresją i przemocą dzieci 
i młodzież?, Trening umiejętności wychowawczych, Jak zrozumieć 
nastolatka?, Interwencje i postępowanie wobec sprawców i ofiar 
agresji i przemocy rówieśniczej, Dyscyplina, normy, konsekwencje)  
oraz Akademia Rozwoju Rodzica,

• rękodzieło,
• zajęcia podnoszące kompetencje osobiste i obywatelskie (Efek-

tywność dla zapracowanych, Jak rozwiązywać konflikty?, Kurs ne-
gocjacji),

• zajęcia podnoszące kompetencje zdrowego trybu życia (Warsztaty 
zdrowego odżywiania)

• zajęcia komputerowe
• zajęcia rozwijające kompetencje językowe; język angielski i język 

niemiecki
• szkolenia z pierwszej pomocy

Dodatkowo w ramach projektu LOWE odbyły się wyjazdy studyjne 
o następującej tematyce: Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” – Klucze, Rada 
Senioralna – Olkusz, Szkolenie „Wsparcie psychiczne osób poszkodo-
wanych oraz działania na rzecz pacjenta w sytuacjach kryzysowych” – 
Szczawnica.

Realizując projekt zorganizowaliśmy również uroczystość integra-
cyjną „Gminny Dzień Seniora”. Na której nawiązaliśmy współpracę ze 
Stowarzyszeniem „Manko” i wprowadzili Gminną Kartę Seniora.

W ramach projektu zrealizowano ponad 1 236 godzin zajęć, pro-
wadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Projekt LOWE cie-
szył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, a liczba 
uczestników rosła z dnia na dzień. W sumie przeszkolonych zostało 
prawie 300 osób – to ponad 200 osób więcej, niż początkowo zakła-
dano! 

W związku z zakończeniem I roku działalności Lokalnego Ośrodka 
Widzy i Edukacji w Gminie Iwanowice, dziękujemy wszystkim uczestni-
kom projektu za udział w naszych aktywnościach edukacyjnych i za za-
angażowanie. Dziękujemy za poświęcony czas i wytrwałość w swoich 
postanowieniach. Mamy nadzieje, że spełniliśmy państwa oczekiwa-
nia a nasze zajęcia pozwoliły Państwu rozwinąć swoje zainteresowa-
nia i pasje, jak również poznać ciekawych ludzi oraz przede wszystkim 
zdobyć nową przydatną wiedzę. Życzymy Państwu radosnych, bez-
troskich ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Dużo relaksu 
i wypoczynku, który pozwoli nabrać potrzebnych sił przed kolejnymi, 
stojącymi przed Państwem wyzwaniami. 

Do zobaczenia we wrześniu. O zajęciach będących kontynuacja 
projektu LOWE będziemy informować Państwa już w sierpniu na stro-
nie www.lowe.iwanowice.pl. Na stronie Urzędu Gminy oraz facebooku.

Monika Świątek - Koordynator projektu LOWE  
Małgorzata Kmita - Sekretariat  LOWE

LOWE  
w Gminie 
Iwanowice 
podsumowanie projektu

Dnia 22 czerwca br. odbyły się 
ostatnie zajęcia, które oficjalnie 
zakończyły pierwszy rok działalności  
Lokalnego Ośrodka Wiedzy 
i Edukacji, na rzecz aktywizacji 
edukacyjnej osób dorosłych”, 
projektu realizowanego w Gminie 
Iwanowice, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 
II – Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.14 Rozwój narzędzi 
dla uczenia się przez całe życie, 
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Piątkowe przedpołudnie, maj, piękna pogoda, Seniorzy naszej 
gminy przygotowują się do wyjazdu, czekają cierpliwie na autobus. 
Uczestnicy wyjazdu bagaży mają niedużo, bo to tylko dwa dni. Dwa 
dni, ale jakie atrakcyjne i intensywne.

Ale po kolei. W dniach 11-12 maja przedstawiciele OWS Celiny, 
OWS Sieciechowice oraz klubów seniora z Widomej i Poskwitowa w ra-
mach realizacji projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w skrócie 
„LOWE” udali się z wizytą studyjną oraz na szkolenie dotyczące tematu 
Rad Senioralnych.

Pierwszym punktem wyjazdu był Olkusz i wizyta w Urzędzie Mia-
sta. Tam nasi Seniorzy w towarzystwie Pana Roberta Lisowskiego – 
Wójta Gminy Iwanowice, Pana Adama Domagały – Radnego Sejmiku 
Województwa Małopolskiego, Pani Moniki Świątek – Dyrektor GCKiB 
oraz Pani Agaty Twardowskiej i Pani Krystyny Kowalczyk spotkali się 
z Panem Romanem Piaśnikiem – Burmistrzem Miasta Olkusza oraz 
Radą Senioralną Olkusza. Seniorzy w trakcie spotkania dowiedzieli się 
jak działa rada seniorów,  jakie ma prawa a jakie obowiązki. Naszym  
Seniorom został również przedstawiony program działań lokalnych 
podejmowanych przez Seniorów Olkusza i okolic.

Po owocnym spotkaniu odbył się krótki spacer po mieście, następ-
nie Seniorzy i goście zakwaterowali się w jednym z hoteli w Kroczycach 
–  Podlesicach ( Jura Krakowsko-Częstochowska). Tam, już na miejscu 
odbyły się szkolenia stacjonarne dotyczące pracy rady senioralnej, 
zdrowego stylu życia oraz różnych inicjatyw organizowanych przez 
Stowarzyszenie „Manko” dla tej grupy społecznej. Szkolenie przepro-
wadzał Pan Marek Pilch – fascynat, maratończyk oraz ambasador „Gło-
su Seniora”.  Prócz szkoleń odbyło się również spotkanie,  na którym 
dyskutowano o pomysłach na działania prosenioralne  i sposoby ich 
finansowania w 2019 r. i w latach następnych w Gminie Iwanowice. 
Po szkoleniu przyszedł czas na rozmowy przy pysznym jedzeniu i mu-
zyce regionalnej, wspólny śmiech, zabawę oraz wspaniałą wycieczkę.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili z przewodniczką Jaskinię Głęboką, 
zamek w Mirowie oraz w Bobolicach. Udali się tez na piękną krajobra-
zową wycieczkę pieszą,  podziwiając urokliwą część Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej.

Jak wszystko co dobre szybko się kończy, tak wyjazd radosnych 
Seniorów zakończył się w sobotnie popołudnie. I nie byłabym sobą 
gdybym na koniec, opierając się na dwudniowych obserwacjach, nie 
podsumowała spotkania wyjazdowego refrenem piosenki ułożonej 
przez Seniorów z Klubu „Jurajska Siódemka”

„Tak Seniorzy żyją
Ćwiczą, więc nie tyją
Kawkę popijają
Dobry humor mają”
Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji 

edukacyjnej osób dorosłych”, realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Monika Świątek  
Dyrektor GCKiB

Czemu nie ulec radości, gdy 
nadejdzie czas starości?

z życia gminy LOWE
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z życia gminy KINO FAMILIJNE

Kino letnie w Poskwitowie

W sobotę 16 czerwca, Poskwitowskie Stowarzyszenie „Nasze Bło-
nia” oficjalnie i uroczyście zainaugurowało swoją działalność zapra-
szając mieszkańców do Świetlicy w Poskwitowie Starym na piknik 
pod nazwą „Kino pod gwiazdami”. Punktem kulminacyjnym imprezy 
był plenerowy pokaz filmu familijnego pt. „Wakacje Mikołajka”. Uczest-
ników imprezy, którzy licznie przybyli całymi rodzinami powitał Pan 
Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice, wraz z Panią Moniką Świą-
tek – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 
i przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia – Pani Krystyna Krzyworzeka 
oraz Pan Rafał Kowal. 

W programie pikniku przewidziano wiele atrakcji, głównie dla naj-
młodszych. Jedną z najbardziej obleganych było „Koło Fortuny”, do 
którego ustawiła się długa kolejka dzieci, chcących spróbować swoje-
go szczęścia w grze. Na wszystkich bez wyjątku czekały nagrody – te 
większe i te mniejsze oraz słodkie upominki. Następnie odbyły się kon-
kursy i zabawy: biegi w workach oraz przeciąganie liny. Do rywalizacji 

naprzeciw siebie stanęli ojcowie kontra synowie, mamy kontra córki, 
dziewczynki i chłopcy oraz panie i panowie. Zażartym potyczkom 
przyświecała doskonała zabawa i mnóstwo śmiechu! Następnie dzieci 
brały udział w konkursie na papierowe mumie. Tu liczyła się praca ze-
społowa i dokładność, ale też pomysłowość. Choć w niełatwym wer-
dykcie została wyłoniona tylko jedna, to wszystkie drużyny zasłużyły 
na gorące brawa i nagrody!

Nie zabrakło też poczęstunku przygotowanego przez Organizato-
rów – był grill z kiełbaskami, pyszne domowe ciasta i, jak na prawdziwe 
kino przystało, popcorn i cola!

A gdy zapadał już zmrok młodzi widzowie wygodnie zasiedli 

na materacach w przygotowanym polowym namiocie i obejrzeli 
na dużym ekranie zapowiadany film. Pragniemy serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej pierw-
szej i nie ostatniej tego typu imprezy – mieszkańcom, członkom Po-
skwitowskiego Stowarzyszenia „Nasze Błonia”, pracownikom GCKiB, 
którzy przyczynili się do organizacji imprezy  oraz fundatorom nagród: 
Hurtowni Eurotrade, Parkowi Wodnemu w Krakowie S.A, Bankowi 
Spółdzielczemu w Słomnikach oddz. Iwanowice, firmie RT Trans – Pa-
weł Małek oraz firmie Chyżbet.

Impreza została zrealizowana w ramach projektu „Poskwitowskie 
poczynania promujące rozwój kultury”. Projekt jest finansowany ze 
środków Gminy Iwanowice.

M. Nowińska 
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z życia gminy 100 - LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Prelekcja historyczna  
o Powstaniu Styczniowym

22 marca o godz. 11.00, w Szkole Podstawowej w Iwanowicach od-
była się pierwsza prelekcja historyczna dla dzieci ze szkół podstawo-
wych Gminy Iwanowice, zorganizowana w ramach obchodów 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W każdej szkole zostały wytypowane delegacje uczniów, którzy in-
teresują się historią i chcieli tym samym poszerzyć swoją wiedzę. Pre-
lekcja została zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tek w Iwanowicach, a przygotowana i zaprezentowana została przez 
Panią Annę Mączkę – dziennikarkę telewizyjną i radiową oraz Pana 

Adama Miskę – kustosza Muzeum Regionalnego 
w Iwanowicach.

Tematem pierwszej, z trzech planowanych, pre-
lekcji historycznej było „Powstanie Styczniowe” oraz 
postacie i wydarzenia historyczne z tego okresu, 
związane z terenami Gminy Iwanowice.

W trakcie prelekcji został zaprezentowany film 
z serii „Iwanowice Dawniej cz. 6”, przygotowany 
również przez Panią Annę Mączkę i Pana Adama Mi-
skę, a odnoszący się właśnie do wydarzeń w okresie 
Powstania Styczniowego, jakie miały miejsce na zie-
mi iwanowickiej.

Najważniejszą częścią prelekcji był wykład Pana 
Adama Miski, współprowadzony przez Panią Annę 
Mączkę, który rozszerzył i przybliżył dodatkowo 
dzieciom tematykę przedstawioną w filmie, wzbo-
gacając ją również o często nieznane szerszemu 

gronu opowieści czy anegdoty z życia bohaterów historycznych. 
Ilustracją do wykładu były również inscenizacje przygotowane 

przez członków Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat”, którzy ode-
grali role wspominanych postaci historycznych, o których była mowa 
w filmie i podczas wykładu. 

Zaproszone na prelekcję dzieci mogły wykazać się również swoją 
wiedzą, odpowiadając na pytania zadawane podczas spotkania.

Warto dodać, że wiedza, jaka została przekazana młodym słucha-
czom, będzie mogła być przez nich wykorzystana w czasie udziału 
w przedsięwzięciach, jakie GCKiB przygotowuje w związku z obcho-
dami 100-lecia odzyskania niepodległości już od września 2018, m.in. 
grze terenowej czy edukacyjnej.

Zapraszamy na nasze kolejne prelekcje!

Spotkanie 
z wnuczką  
Eugeniusza Kwiatkowskiego

W dniu 19 czerwca Gminne Centrum 
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zaprosi-
ło dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy 
na drugą już prelekcję historyczną, organizo-
waną w ramach obchodów 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Tym razem 
tematem spotkania była sylwetka i dokonania 
Pana Eugeniusza Kwiatkowskiego - ekonomisty, 
polityka oraz ministra przemysłu i handlu, wicepre-
miera i ministra skarbu II Rzeczpospolitej związanego z te-
renami Naramy, Owczar. Odbył się też pokaz filmu poświęcone-
go Jego Osobie. Stąd też na iwanowicką prelekcję została zaproszona 
również młodzież ze Szkoły Podstawowej z Owczar, którą serdecznie 
powitała Pani Monika Świątek, Dyrektor GCKiB w Iwanowicach. 

Gościem Honorowym spotkania była Wnuczka Eugeniusza Kwiat-
kowskiego, Pani Julita Maciejewicz – Ryś, która opowiedziała wiele 
ciekawych historii i anegdot z życia swojego sławnego Dziadka. Eu-
geniusz Kwiatkowski od 1935 roku był mieszkańcem Owczar, gdzie 
zakupił Dwór razem z majątkiem, w którym mieszkał do 1950 roku, 
obecnie znajduje się tam Dom Pomocy Społecznej, działający od 1962 
roku. Eugeniusz Kwiatkowski jest również uznawany za jedną z bar-
dziej zasłużonych postaci dla rozwoju miasta Gdyni. To dzięki niemu 
budowa gdyńskiego portu w roku 1926 ruszyła w błyskawicznym 
tempie, a Gdynia stała się dla międzywojennej Polski oknem na świat. 
Poza budową portu Eugeniusz Kwiatkowskie przyczynił się także do 
powstania polskiej floty handlowej, uwalniając Polskę od opłacania 

obcych armatorów. Jednocześnie z jego inicjatywy 
powstała Dalekomorska Flota Rybacka. Euge-

niusz Kwiatkowski był człowiekiem który potra-
fił porozumieć się nawet z tymi osobami, które 
go nie lubiły i te właśnie cechy pozwoliły mu 
na osiągnięcie tak wielu sukcesów.

Podczas prelekcji, dzieci mogły wysłu-
chać na przykład jednej z anegdot Pani Juli-
ty Maciejewicz-Ryś, jak to jej dziadek znalazł 
„sposób” na Marszałka Piłsudskiego, dzięki 

czemu udało się uchwalić  budżet dla Gdyni. 
Otóż Marszałek, mniejszą wagę zwykł przy-

kładać do spraw gospodarczych i zazwyczaj 
odmawiał składanym przez Eugeniusza Kwiat-

kowskiego zaproszeniom, by zobaczyć Gdynię, port 
oraz jego rozwój. Ten zaś, licząc jednak na pozyskanie 

funduszy z budżetu Państwa, chciał wpierw pokazać Mar-
szałkowi potencjał miasta i portu, a następnie uzyskać jego aprobatę 
oraz pieniądze na dalszą ich rozbudowę. Ale Jego plany spełzały na 
niczym, ponieważ Marszałek był często nieugięty i stale odmawiał tym 
zaproszeniom. Eugeniusz Kwiatkowski wymyślił zatem, że nada dwóm 
niedużym statkom żeglugi przybrzeżnej imiona córek Józefa Piłsud-
skiego – Jadwiga i Wanda i postanowił zaprosić dziewczynki, żeby zo-
stały matkami chrzestnymi tychże statków. Kwiatkowski wykorzystał 
to, że Marszałek bardzo kochał swoje córki i pod tym pretekstem udało 
się „ściągnąć” Józefa Piłsudskiego do Gdyni i w efekcie pozyskać jego 
aprobatę na dalsze finansowanie rozwoju tego miasta. 

Prelekcję poprowadziła Pani Anna Mączka – dziennikarka i autorka 
filmów pt. „Iwanowice Dawniej” oraz Pan Adam Miska – kustosz Mu-
zeum Regionalnego w Iwanowicach. Na kolejną prelekcję historyczną 
zapraszamy już po wakacjach.

Monika Nowińska
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z życia gminy 100- LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Od marca 2018 roku Gminne Cen-
trum Kultury i Bibliotek w Iwanowi-
cach rozpoczęło realizację projektu 
pt. „Kogutek Gutek czyli Klub Małego 
Patrioty”. Jego głównym bohaterem 
– przyjacielem dzieci, jest biało-
czerwony KOGUTEK GUTEK, podró-
żujący do grup przedszkolnych, któ-
re zgłosiły chęć udziału w projekcie. 
A zgłosiły się do niego wszystkie pla-
cówki przedszkolne w naszej Gminie!  
W każdej z nich Kogutek przebywa 
jeden wyznaczony tydzień i zachęca 
dzieci do czytania książek. Codzien-
nie czytana jest jedna, wybrana ksią-
żeczka z serii Klub Małego Patrioty, 
Wydawnictwa Skrzat, które jest Part-
nerem naszego Projektu, a każde 
dziecko otrzymuje także w prezencie 
książeczkę pt. „Polskie Symbole”. 

Pierwsze spotkanie 
z Kogutkiem

Jako pierwsze, możliwość pozna-
nia Kogutka oraz historii naszego 
kraju miały przedszkolaki z Widomej. 
Bohater gościł tutaj od 19 marca do 
20 kwietnia. W tych dniach każda 
z czterech grup przedszkolaków mia-
ła okazję poznać różne polskie cieka-
wostki i wydarzenia. Podczas pobytu 

w przedszkolu w Widomej, Kogutek 
pomagał w poznaniu i zrozumieniu 
historii naszego kraju, towarzyszył 
dzieciom w trakcie poznawania no-
wych liter, zabaw ruchowych, a na-
wet podczas odpoczynku po męczą-
cym dniu. 

Kogutek w drodze do Celin…
Przedstawiciele 6-latków z Celin, 

co miłe z ich strony, przyjechali osobi-
ście odebrać Kogutka Gutka z Gmin-
nego Centrum Kultury i Bibliotek 
w Iwanowicach. Odwiedziny w Ce-
linach trwały od 23 kwietnia do 19 
maja. Na początku Kogutek odwiedził 
najstarszą grupę, po tygodniu star-
szaki przekazały go 5-latkom, a na-
stępnie powędrował do najmłodszej 
grupy - „Krasnoludków”. Dzięki niemu 
i książeczkom Wydawnictwa Skrzat 
dzieci przypomniały sobie wszystkie 
ważne dla Polaków wydarzenia, sław-
nych ludzi oraz wielkie odkrycia. Wy-
chowawcy zapewniają, że będą do 
tych książek jeszcze nie raz powracać. 

Trzeci przystanek Kogutka – 
Poskwitów…

W dniach od 21 do 25 maja Kogu-
tek Gutek odwiedził dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego w Poskwitowie. 
W poniedziałkowy poranek dzieci 
z niecierpliwością czekały na przy-
bycie Kogutka Gutka. Nasz bohater 
pod swoimi skrzydłami przyniósł 
książeczki z serii ,,Klub Małego Patrio-
ty”. Dzięki nim dzieci przypomniały 
sobie polskie symbole narodowe: 
wygląd flagi, godła i hymn narodo-
wy, który dumnie śpiewały. Dzieci od 

pierwszego dnia bardzo polubiły Ko-
gutka Gutka, który zajmował szcze-
gólne miejsce w sali, uczestniczył 
w zajęciach, spacerach i zabawach 
na świeżym powietrzu. Podczas jego 
wizyty, zerówkowicze przygotowy-
wali się także do występu z okazji   
Dnia Mamy i Taty, a obecność Kogut-
ka stała się dla nich mobilizacją, aby 
na występie wypaść jak najlepiej. 

Kolejna stacja – Damice!
Kogutek Gutek spędził w „Bajko-

wym” Przedszkolu trzy czerwcowe, 
ciepłe tygodnie – od 4 do 26 czerwca. 
Najpierw grupa Starszaków, a potem 
grupa Maluszków z radością powita-
ła Gutka w swoich salach. Na „dzień 
dobry” przygotowali dla Kogutka ga-
zetkę tematyczną, na której znalazły 
się polskie symbole narodowe, mapa 
Polski, a także krajobrazy naszego 
pięknego kraju. Dzięki książeczkom 
od Kogutka, dzieci znacznie posze-
rzyły swoją wiedzę i poznały mnó-
stwo ciekawostek. Na zakończenie 
wizyty, wspólnie z Gościem, przed-
szkolaki odśpiewały Hymn Polski. 
Wykonały także wyklejankę przed-
stawiającą podobiznę Gutka- oczywi-
ście w kolorach białym i czerwonym. 

W pierwszej części projektu wzię-
ło udział ponad 220 dzieci z czterech 
placówek przedszkolnych. Tuż po wa-
kacjach Kogutek wyrusza w drugą 
część swojej podróży, a rozpocznie ją 
w Przedszkolu „Słonecznym” w Iwa-
nowicach.

Monika Nowińska  
(na podstawie sprawozdań z realizacji projektu 
z Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych 
w Widomej, Celinach, Poskwitowie i Damicach)

Pierwsza 
część podróży 
Kogutka Gutka 
za nami! 
Sprawozdanie z półrocznej realizacji 
projektu „Kogutek Gutek czyli Klub 
Małego Patrioty”
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z życia gminy GMINNE ZAWODY OSP

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. przedsta-
wiciele wszystkich jednostek OSP z terenu 
Gminy Iwanowice przystąpili do gminnych 
zmagań sportowo-pożarniczych. Zawody 
pożarnicze stanowią ważny element szkole-
nia oraz weryfikują sprawność bojową po-
szczególnych jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W tym roku w zawodach wzięło 
udział łącznie 25 drużyn: 17 drużyn seniorów 
(w tym 2 kobiece) oraz 8 młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych (w tym dwie dziewczęce).

Na boisko sportowe w Biskupicach dru-
żyny wprowadził Komendant Gminny OSP 
Krzysztof Ciepły, po czym złożył meldunek 
Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Iwanowicach Edwardowi Stopińskiemu. 
Następnie, powitalne słowa do wszystkich 
zgromadzonych skierował Wójt Gminy Robert 
Lisowski.

Przy dopingu licznie zgromadzonej pu-
bliczności, każda z drużyn przystąpiła do ry-
walizacji w dwóch konkurencjach. Pierwszą 
z nich była sztafeta 7x50 m z przeszkodami, 
a kolejną – ćwiczenia bojowe polegające 
na uruchomieniu motopompy, rozwinięciu 
oraz złączeniu węży, a następnie na strące-
niu strumieniem wody rozłożonych na pod-
stawkach pachołków oraz trafieniu do tarczy. 
Druhowie mogli więc wykazać się umiejętno-
ściami z zakresu obsługi sprzętu wykorzysty-
wanego podczas akcji ratowniczych, jak rów-
nież sprawnością fizyczną. Podczas ustalania 
wyników końcowych pod uwagę brany był 
czas wykonania obydwu zadań oraz ewentu-
alne punkty karne.

Nad przebiegiem zawodów bacznie czu-
wali przedstawiciele Komendy Miejskiej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Krakowie z Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5, tworząc 
komisję sędziowską pod przewodnictwem 
sędziego głównego mł. bryg. Zbigniewa Głą-
ba.

Najlepsze rezultaty w klasyfikacji general-
nej uzyskały następujące drużyny:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  
Dziewcząt
I miejsce OSP Poskwitów
II miejsce OSP Celiny

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  
Chłopców
I miejsce OSP Celiny
II miejsce OSP Sieciechowice
III miejsce OSP Poskwitów

Kobiece Drużyny Pożarnicze
I miejsce OSP Poskwitów
II miejsce OSP Sieciechowice

Męskie Drużyny Pożarnicze
I miejsce OSP Sieciechowice
II miejsce OSP Celiny
III miejsce OSP Biskupice

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 
z dnia 30 maja br. nagrody za udział i punkto-
wane miejsca w zawodach były następujące: 

a) Dla drużyn seniorskich
I miejsce – 1500 zł
II miejsce – 1000 zł
III miejsce – 800 zł

b) Dla drużyn młodzieżowych

I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 600 zł

Ponadto, za udział wszystkie drużyny 
otrzymają 300 zł. Wszystkie nagrody pienięż-
ne zostały ufundowane z budżetu Gminy Iwa-
nowice z przeznaczeniem na zakup wyposa-
żenia bojowego dla danej jednostki.

Na koniec zawodów Wójt Gminy wraz 
z przedstawicielami Zarządu Gminnego OSP 
wręczyli poszczególnym drużynom puchary 
oraz pamiątkowe dyplomy. Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze, oprócz sprawdzianu 
umiejętności i kondycji druhów, były jedno-
cześnie eliminacjami gminnymi do zawodów 
na szczeblu powiatowym, gdzie reprezento-
wać nas będą drużyny z Celin, Poskwitowa 
i Sieciechowic.

Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania dla Druhen i Druhów, którzy biorąc 
czynny udział w rywalizacji, dostarczyli zgro-
madzonej widowni wielu wrażeń i emocji 
oraz wykazali się świetnym przygotowaniem 
do działań ratowniczych. Słowa podziękowa-
nia kierujemy również do wszystkich osób 
zaangażowanych w organizację i obsługę 
zawodów. Szczególne dziękujemy druhnie 
Aleksandrze Ulman z OSP Widoma, która 
zapewniła opiekę medyczną oraz druhom 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, 
którzy jak zawsze wzięli na siebie główny cię-
żar organizacji zawodów i zrobili to bardzo 
dobrze. Dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy 
na kolejne zawody za dwa lata.

Magdalena Wieczorek

Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze
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Dnia 30 czerwca br. był dla Sułkowic wy-
jątkowym świętem – tego dnia bowiem tam-
tejsza Ochotnicza Straż Pożarna  obchodziła 
swoje 70-lecie! Z tej okazji odbyły się uroczy-
ste obchody tej okrągłej rocznicy, na które 
przybyli znamienici Goście.

Uroczystość zaszczycili przedstawiciele 
władz państwowych, wojewódzkich, powia-
towych oraz gminnych, przedstawiciele służb 
pożarniczych i policyjnych, poczty sztandaro-
we i jednostki OSP z Gminy Iwanowice, a tak-
że mieszkańcy, sympatycy i przyjaciele OSP 
w Sułkowicach. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. Jarosław Gowin – Wicepremier RP, 
Adam Domagała – Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego, Tadeusz Nabagło 
– Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Marek 
Piekara – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Krakowskiego, Anna Korcz – asystentka Poseł 
Elżbiety Dudy, Rafał Kubiczak – asystent Poseł 

Agnieszki Ścigaj, Brygadier Andrzej Nowak 
– Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w 
Krakowie, Druh Jan Palimąka – Członek ZW 
Związku OSP, Łukasz Kmita – Dyrektor KRUS 
Kraków, Anna Gałecka – Prezes Oddziału Po-
wiatowego PZN w Olkuszu, Dorota Dryja – 
Zębala – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwa-
nowicach,  Zbigniew Grzyb – były wójt Gminy 
Iwanowice, Druh Edward Stopiński – Prezes 
ZG OSP w Iwanowicach, Druh Krzysztof Ciepły 
– Komendant Gminny OSP w Iwanowicach, 
poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu 
gminy (15 jednostek) oraz zaprzyjaźnione 
jednostki z gmin ościennych: – OSP z Przyby-
sławic, OSP z Michałowic, OSP z Minogi, OSP 
z Nowej Wsi. Władze gminne reprezentowali: 
Robert Lisowski – Wójt Gminy, Mirosław Rosa- 
Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, 
Anna Tarko – Sekretarz Gminy, Monika Świą-
tek – Dyrektor GCKiB.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą 

Świętą w Kaplicy w Sułkowicach, którą cele-
browali  ks. proboszcz Ryszard Suchanowski 
– kapelan gminny OSP oraz ks. kanonik  Jerzy 
Ławicki – proboszcz parafii w Minodze. Kapli-
cę wypełniły poczty sztandarowe i Druhowie, 
goście honorowi oraz Orkiestra Dęta Nara-
mianka z Naramy, której uświetnienie Mszy 
Św. uczyniło z niej niezwykle podniosłe wy-
darzenie.

Następnie zgromadzeni przemaszerowa-
li na teren Remizy OSP, gdzie Gości powitała 
Druhna Justyna Mularczyk która jednocze-
śnie poprowadziła część oficjalną Uroczy-
stości. Musztrę pocztów sztandarowych oraz 
dowództwo nad zgromadzonymi Jednostka-
mi objął Komendant Gminny OSP Krzysztof 
Ciepły. Po powitaniu gości, złożeniu raportu, 
wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hym-
nu państwowego głos zabrał Paweł Adamek 
– Prezes OSP Sułkowice, który zapoznał zebra-
nych z historią oraz osiągnięciami swojej Jed-
nostki, a także złożył podziękowania na ręce 
Wójta Gminy za dobrą współpracę i wsparcie, 
jakie Gmina i podległe jej Jednostki okazują 
OSP w Sułkowicach. Kolejnym punktem uro-
czystości było wręczenie odznaczeń.

Złotym Medalem za zasługi dla pożarnic-
twa odznaczony został dh Stanisław Misztal. 
Srebrnymi Medalami za zasługi dla pożarnic-
twa odznaczeni zostali druhowie: dh Stani-
sław Sołga oraz dh Jerzy Czarnik. Brązowymi 
Medalami za zasługi dla pożarnictwa odzna-
czeni zostali druhowie: Paweł Adamek, Mar-
cin Cyganek, Daniel Zgłobik, Danuta Sołga. 
Odznaką  „Wzorowy Strażak” zostali uhonoro-
wani druhowie: dh Ewelina Piorun, dh Marcin 
Kurbiel, dh Bartłomiej Cyganek oraz dh Ma-
riusz Kurbiel.

Po tej części nastąpiły wystąpienia zapro-
szonych gości. Głos zabrali: Premier Jarosław 
Gowin, Radny Sejmiku Województwa Mało-
polskiego Adam Domagała i zarazem członek 

70-lecie  
OSP Sułkowice  
„Możecie być z nich dumni!”



Głos Iwanowic | 21 

z życia gminy OSP SUŁKOWICE

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP, 
Wójt Gminy Robert Lisowski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Mirosław Rosa, Wicestarosta 
Rady Powiatu Tadeusz Nabagło, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, 
Anna Korcz – asystentka poseł Elżbiety Dudy, 
Piotr Kubiczek – asystent poseł Agnieszki Ści-
gaj oraz Anna Gałecka – Prezes Oddziału Po-
wiatowego PZN w Olkuszu.

W tym dniu Prezes Paweł Adamek przy-
jął na swoje ręce liczne podziękowania, wy-
różnienia i w pełni zasłużone gratulacje, nie 
tylko od swoich zwierzchników, ale od osób, 
z którymi przez wiele lat miał okazję współ-
pracować, a które jednocześnie bardzo doce-
niają i szanują pracę Jego i całej sułkowickiej 
Jednostki. Dowodem na to jest choćby od-
znaczenie Sułkowickiej OSP Honorowym Me-
dalem Województwa Małopolskiego „Polonia 
Minor”. Odznaczenia straży w tym jakże uro-

czystym dniu dokonał Pan Adam Domagała – 
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
Innym dowodem były    wzruszające słowa 
przedstawicielki Polskiego Związku Niewi-
domych, Pani Anny Gałeckiej  „Panie Wójcie, 
Panie Prezesie – możecie być z nich dumni!”.

Podczas uroczystości rozdano również 
nagrody w konkursach dla szkół podstawo-
wych, dotyczących 100-lecia odzyskania nie-
podległości oraz wiedzy o Sułkowicach, od-
czytano wiersz młodej mieszkanki Sułkowic, 
napisany specjalnie dla sułkowickich Druhów, 
a następnie odbył się krótki program arty-
styczny, w którym zaprezentowały się KGW 
z Sułkowic, Zespół „Jutrzenka” z Sułkowic w 
akompaniamencie członków PZN oddział w 
Olkuszu, Orkiestra Dęta Naramianka oraz Ka-
pela „Maszkowiacy” z Maszkowa.

W trakcie uroczystości odbyło się również 
podsumowanie projektu jaki OSP Sułkowi-

ce realizowały w ramach konkursu Mecenat 
Małopolski. Można było obejrzeć wystawę ze 
historycznymi zdjęciami upamiętniającymi 
powstanie i rozwój jednostki w Sułkowicach 
oraz otrzymać folder prezentujący rys histo-
ryczny OSP Sułkowice. Uroczystości jubile-
uszu OSP w Sułkowicach były dofinansowane 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w ramach Mecenatu Małopol-
ski edycja 2018.

Wieczorem wszyscy chętni mogli spędzić 
miło czas oraz potańczyć w rytm muzyki ze-
społu „Barwa”. Obchody jubileuszu, mimo 
że aura nie dopisywała, były bardzo udane. 
Wszystkim druhnom i druhom strażakom z 
OSP Sułkowice życzymy raz jeszcze „Sto lat”!

Monika Świątek 
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach
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Strażacki  
Dzień Dziecka 

W niedzielę, 10 czerwca, na małym boisku przy remizie OSP w Bi-
skupicach, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zorga-
nizowało rodzinną imprezę plenerową pt. „Strażacki Dzień Dziecka”. To-
warzyszyła ona wielkiemu strażackiemu świętu w naszej Gminie czyli 
Gminnym Zawodom Strażackim. 

Podczas popołudniowej imprezy na dzieci czekało mnóstwo atrak-
cji i mimo dającego się we znaki, zarówno małym jak i dużym uczestni-
kom zabawy upału i słońca, frekwencja bardzo dopisała!

Już od godz. 13.00 można było szaleć do woli na darmowych dmu-
chańcach: zamkach ze zjeżdżalniami, w kulach do wodnego zorbingu 
oraz na trampolinie. W przygotowanym przez GCKiB namiocie odby-
wały się także zajęcia kulinarne, prowadzone przez Panią Agnieszkę 
Patołę, podczas których można było m.in. własnoręcznie przygotować 
i udekorować babeczki czy muffinki. Dzięki naszej nieocenionej Pani 
Krystynie Kowalczyk, dzieci mogły też skorzystać z malowania twarzy 
czy pokolorować strażackie kolorowanki. Równocześnie na murawie 

boiska trwały zapisy dzieci do strażackich konkurencji, które wystarto-
wały o godz. 15.00. Dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Krakowie, został wypożyczony i przygoto-
wany tor przeszkód, do którego pokonania potrzebna była nie tylko 
szybkość, ale i precyzja. Trzeba bowiem było ubrać mundur oraz kask 
strażacki i w tym umundurowaniu pokonać slalom między pachoł-
kami, przeczołgać się przez tunel, ugasić płonący domek trzymając 
w ręce prawdziwą prądownicę strażacką oraz precyzyjnie wycelować 
z hydronetki w poustawiane w oddali przedmioty. Żar z nieba nie był 
sprzymierzeńcem naszych startujących, ale wszystkie dzieci dzielnie 
wykonały to niełatwe zadanie! 

W dziecięcych zawodach strażackich wzięło udział ponad 50 dzie-
ciaków i na każdego czekały na mecie nagrody. W międzyczasie starsze 
dzieci mogły skorzystać z kolejnej super atrakcji strażackiej udostęp-
nionej na potrzeby naszej imprezy przez Komendę PSP w Krakowie. 
Wspinaczka na wieżę budowaną z kilkunastu skrzynek po napojach, 
dzięki z linie asekuracyjnej, zawieszonej na wysuniętej drabinie wozu 
strażackiego, wielu osobom dostarczała silnych przeżyć. 

Imprezę naszą zaszczycili również przedstawiciele Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu, którzy na swoim stoisku promocyjnym rów-
nież przygotowali dla dzieci zabawy i nagrody – można było np. za-
grać w Twistera lub zakręcić kołem fortuny. Dzieci zabawiała także pani 

szczudlarz, która robiła dla dzieci śmieszne balony i wielkie dmuchane 
bańki. Na koniec nie zabrakło zawodów i konkursów dla dzieci prowa-
dzonych przez animatorkę z Teatru Bajka oraz nagród dla wszystkich 
uczestników.

Dodatkowymi atrakcjami były również stoiska z zabawkami, lody, 
kiełbaski z grilla i inne smakołyki.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek pragnie serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy zaangażowani byli w przygotowanie i re-
alizację naszej imprezy oraz Firmom, które ufundowały nagrody: Ko-
mendantowi Miejskiemu PSP w Krakowie mł. bryg. Arturowi Noskowi 
– za wypożyczenie dziecięcego strażackiego toru przeszkód oraz za-
stępu SD-30, Panu Brygadierowi PSP Jarosławowi Ucherkowi – za przy-
gotowanie dziecięcych zawodów strażackich, Panu Markowi Piekarze, 
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy – za udostępnienie małego bo-
iska, Firmom Selgros Cash&Carry, Park Wodny w Krakowie S.A. oraz 
Hurtowni Eurotrade – za ufundowanie nagród w konkursach.

M. Nowińska
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I NAGRODA dla „MASZKOWIANEK”  
w 36. edycji KRAKOWSKIEGO WIANKA!

W dniach 25-27 maja w Szczurowej odbyła się 36. edycja KRAKOW-
SKIEGO WIANKA – Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instru-
mentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja 
Cierniaka. 

Miło nam poinformować, że nasze „Maszkowianki” z Maszkowa 
otrzymały I NAGRODĘ oraz nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł 
w kategorii „Kobieca Grupa Śpiewacza!

Konkurencja wśród artystów była ogromna, ponieważ w czasie 
trzydniowych przesłuchań Jury obejrzało występy aż 14 zespołów re-
gionalnych, 13 kapel ludowych,13 solistów-instrumentalistów, 31 grup 
śpiewaczych oraz 14 śpiewaków ludowych z 7 powiatów regionu Kra-
kowiaków Wschodnich, Zachodnich i Pogórza Ciężkowickiego tj. brze-
skiego, bocheńskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, myślenickiego, 
tarnowskiego i wielickiego.

Gminę Iwanowice reprezentowała Kobieca Grupa Śpiewacza 
„Maszkowianki” w 6-osobowym składzie – Dorota Bartuś, Jolanta Cia-
ranek, Zofia Gumula, Ewelina Kaczor, Maria Żołowicz, i Teresa Żurek. 
Panie zaśpiewały dwa utwory – „A w Maszkowie za dworym” i „Niedale-
ko boru kuźnio murowano” i zaprezentowały się naprawdę wspaniale! 
Ich mocne i piękne głosy zrobiły ogromne wrażenie na jury i publicz-
ności oraz zapadły w pamięć jeszcze długo po występie.

Nagrody głównej „Krakowskiego Wianka” w tej edycji Przeglądu 
nie przyznano, natomiast, oprócz „Maszkowianek”, I nagrodę oraz na-
grody pieniężne ex equo otrzymały również Kobieca Grupa Śpiewacza 
KGW OSTRĘŻŁANKI z Ostrężnicy i Łan i Kobieca Grupa Śpiewacza WE-
SOŁE KUMOSZKI z Tomaszowic.

Tym samym „Maszkowianki” zagwarantowały sobie występ na Fe-
stiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania”, który w tym roku odbę-
dzie się w dniach 11-15 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej.

„Maszkowiankom” serdecznie gratulujemy oraz życzymy co naj-
mniej takich sukcesów na kolejnych Festiwalach!

Monika Nowińska

Wybór Chłopa Roku 
Racławice 2018

W malowniczej scenerii, u podnóża Kopca Kościuszki w Jano-
wiczkach, 29 kwietnia, odbył się wybór Chłopa Roku. Naszą Gminę 
reprezentował Pan Witold Glanas wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich 
z Władysława. Było wszystko, i słońce i deszcz i dobra zabawa i stres. 
Mimo to humory dopisywały. Prezentacja swojego regionu – to pierw-
sza z konkurencji, do jakiej przystępuje nasz kandydat na Chłopa Roku. 
Pan Witek bez zająknięcia recytuje to, co KGW Władysław na czele ze 
swoją szefową Dominiką Mularczyk przygotowało. Zwieńczeniem pre-
zentacji był Krakowiak zatańczony w towarzystwie sołtysa wsi, Doroty 
Marchańskiej. Panie w pięknych strojach rześko przyśpiewywały przy 
akompaniamencie akordeonisty – Mariusza Hulista. Kolejnym etapem 
eliminacji jest przenoszenie balotów słomy; tu jesteśmy drudzy. Na ko-
niec przeciąganie liny – konkurencja każdy z każdym. Na naszych nie 
ma mocnych – wygrywają każdy pojedynek. Czekając na werdykt ju-
rorów udajemy się na zasłużony poczęstunek. Nie czekając, aż zwolni 
się miejsce przy stołach, siadamy we własnym gronie, na trawie i zaja-
damy się serwowaną przez organizatorów imprezy kiełbaską z grilla. 
I wreszcie, rozstrzygnięcie konkursu, a tam pierwsze miejsce, tyle tylko, 
że poza podium – czyli czwarte. Mimo wszystko Pan Witek zadowolo-
ny, ekipa z Władysława się cieszy, bo to i szlaki przetarte i jakieś nowe 
doświadczenie a i zaproszenie na wyjazd studyjny do Brukseli od Po-
sła do Parlamentu Europejskiego Pana Czesława Siekierskiego zdoby-
te i inne nagrody jakie otrzymał nasz przedstawiciel również cieszą.  
Wyborom Chłopa Roku towarzyszył jak co roku Zlot Wojciechów i Bar-
toszów. Patronat honorowy objęli: Minister Rolnictwa Krzysztof Jur-
giel, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Jacek 
Krupa i Europoseł Czesław Siekierski. Naszym przedstawicielom z Wła-
dysława składamy serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów.

Małgorzata Kwiecień
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z życia gminy PUCHAR WÓJTA

Przełom miesiąca maja i czerwca to 
czas kiedy rozgrywane są mecze piłkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Iwanowice. W tym roku 
wszystkie mecze rozgrywane były na orliku 
w Sieciechowicach. Na pierwszy rzut poszły 
drużyny męskie i żeńskie ze szkół podstawo-
wych. Do rozgrywek chłopców zgłosiło się 
wszystkie 7 szkół. W Wyniku losowania w zma-
ganiach grupowych przydzielone zostały dru-
żyny Damic, Iwanowic, Poskwitowa i Celin 
w grupie A. Grupa B natomiast składała się 
z reprezentacji szkół z Widomej, Sieciechowic 
i Naramy. 

Wyniki meczów grupowych:
Damice – Iwanowice 0:4
Poskwitów – Celiny 1:0
Damice – Poskwitów 0:0
Iwanowice-Celiny 1:1
Damice – Celiny 1:1
Iwanowice – Poskwitów 2:0
Tabela Grupa A
Iwanowice 7pkt
Poskwitów 4pkt
Celiny 2pkt
Damice 2pkt

Wyniki grupy B:
Widoma – Sieciechowice 0:3
Widoma – Narama 1:0
Sieciechowice – Narama 1:1
Tabela Grupa B
Sieciechowice 4pkt
Widoma 3pkt
Narama 1pkt

Drużyny 
z pierwszych 
dwóch miejsc 
awansowały do pół-
finałów:
Poskwitów – Sieciechowice 2:0
Iwanowice – Widoma 4:1

Mecz o 3 miejsce
Sieciechowice – Widoma 1:1 karne 3:2

Finał
Iwanowice – Poskwitów 1:1 karne 3:2

Do rozgrywek dziewcząt zgłosiło się 5 
drużyn. Rozgrywki prowadzone były syste-
mem każdy z każdym a wiec wszystkie dru-
żyny rozegrały po 4 mecze co przy tak pięk-
nej pogodzie i w takim upale było  nie lada 
wyczynem oraz świadczyło o bardzo dobrym 
przygotowaniu fizycznym zawodniczek.

Wyniki rozgrywek dziewcząt:
Celiny – Narama 1:0
Widoma – Sieciechowice 2:0
Iwanowice – Celiny 0:1
Narama – Widoma 0:0
Widoma – Iwanowice 0:1
Sieciechowice – Narama 3:0
Celiny – Widoma 0:2
Iwanowice – Sieciechowice 1:1
Narama – Iwanowice 0:0 
Celiny – Sieciechowice 0:2

Tabela
Widoma 7pkt
Sieciechowice 7pkt
Celiny 6pkt

Iwanowice 5pkt
Narama 2pkt

Do rozgrywek gimnazjalistów zgłosiło się 
5 drużyn męskich, które rywalizowały syste-
mem każdy z każdym oraz 2 żeńskie, które 
rozegrały mecz i rewanż. W pierwszym meczu 
wygrały dziewczęta z Naramy 2:0 a w drugim 
z Iwanowic 1:0 co w dwumeczu dało wygraną 
Naramie i to one stanęły na najwyższym stop-
niu podium.

Wyniki:
Sieciechowice – Poskwitów 2:0
Grzegorzowice – Iwanowice 1:4
Narama – Sieciechowice 0:2
Grzegorzowice – Narama 1:1
Iwanowice – Poskwitów 4:1
Poskwitów – Narama 0:3
Sieciechowice – Grzegorzowice 1:1
Narama – Iwanowice 1:3
Grzegorzowice – Poskwitów 3:0
Iwanowice – Sieciechowice 2:0

Tabela
Iwanowice 12pkt
Sieciechowice 7pkt
Grzegorzowice 5pkt
Narama 4pkt
Poskwitów 0pkt

Wszystkie nagrody i puchary zostały ufun-
dowane przez Urząd Gminy Iwanowice i GC-
KiB w Iwanowicach. Podziękowania składam 
również Panu Wojciechowi Siucie, który za-
bezpieczał zawody ze strony medycznej.

Szymon Wesołowski

Rozgrywki  
o Puchar Wójta  
Gminy Iwanowice
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z życia gminy PIKNIK EUROPEJSKI

Piknik Europejski 
Poznajemy 
kraje 
Europy

13 maja  br. społeczność  Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Iwanowicach prezen-
towała efekty swoich prac podczas rodzinnej 
majówki odbywającej się pod hasłem „Po-
znajemy kraje Europy”. Podobnie jak w roku 
ubiegłym koordynatorem całego przedsię-
wzięcia była Pani Dyrektor mgr Dorota Dryja 
– Zębala, która wspólnie z klasą II gimnazjum 
opracowała szczegółowy harmonogram tego 
wydarzenia. Uczniowie poszczególnych klas 
pod opieką wychowawców przygotowali bar-
dzo interesujące występy.

Przepiękna, słoneczna pogoda sprzyjała 
uczestnikom pikniku. W radosnej atmosferze 
dzieci, młodzież i dorośli spędzili miło czas. Bo-
gaty i różnorodny program artystyczny spra-
wił, że niedzielne popołudnie minęło bardzo 
szybko. Młodzi artyści w atrakcyjny sposób 
przybliżyli  zebranym wiadomości na temat 
Polski, Włoch, Francji, Grecji, Niemiec i Anglii. 
Publiczność  podziwiała m.in. perfekcyjnie 
wyćwiczone układy taneczne, śpiew piose-
nek w obcych językach, inscenizacje legend, 
prezentacje ciekawostek na temat wybrane-
go kraju, a także spektakl w języku angielskim 
stworzony na motywach książki  „Mały Ksią-
żę”. Dla amatorów kuchni międzynarodowej 
młodzież pod opieką rodziców przygotowała 
pyszne potrawy i przekąski. Królowały ciasta 

i ciasteczka francuskie z jabłkiem, serem lub 
szpinakiem, wypieki domowej roboty, tarty 
warzywne, lekkie wiosenne sałatki, owoce, 
frytki i grillowane kiełbaski.

Z kolei dla miłośników sportu nauczyciele 
uczący wychowania fizycznego przygotowa-
li kilka konkurencji, podczas których młodsi 
i starsi mogli sprawdzić swoją zwinność, szyb-
kość i gibkość. Natomiast dla amatorów piłki 
siatkowej zorganizowano mecz.

W trakcie imprezy plenerowej odbył się 
konkurs na najpiękniej zaprezentowany kraj 
Unii Europejskiej. Jury doceniło wysiłek wło-
żony w przygotowanie tego wydarzenia i po-
stanowiło nagrodzić najlepszych fundując im 
przejazd do kina. Cieszy nas także fakt, iż Or-
kiestra Dęta „Tempo” z Iwanowic zaszczyciła 
nasz piknik dając przepiękny koncert.

Piknik majowy stał się tradycją w naszej 
szkole i ma bardzo wielu sympatyków. Obser-
wując najmłodszych, którzy z radością odda-
wali się szaleństwom na zamku dmuchanym 
i wpatrujących się w nich rodziców, trzeba 
przyznać, że z pewnością taka impreza jest 
potrzebna w środowisku, bo jednoczy i spra-
wia, że ludzie spędzają więcej czasu ze swoimi 
pociechami.

Składamy najserdeczniejsze podziękowa-
nia wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do tego, by tegoroczny piknik był taki wspa-
niały.

Podczas pikniku Jury ogłosiło wyniki kon-
kursu na najpiękniejszą prezentację kraju na-
leżącego do UE. 

Oto jego wyniki:
I miejsce zajęła klasa II gimnazjum
II miejsce – IV b (szkoła podstawowa)
III miejsce – VI i VII (szkoła podstawowa)

Renata Burda



26 | Głos Iwanowic

z życia gminy OŚWIATA

Dnia 9 maja w Szkole Podstawowej w Widomej odbył się Wielki Fi-
nał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. I etap zmagań uczniów klas 
I-VII miał miejsce 11 kwietnia i wyłonił najlepszą czternastkę, która sta-
nęła do finałowych występów. Tym razem, poza zaszczytną publiczno-
ścią złożoną z kolegów, rodziców oraz grona pedagogicznego, dzieci 
wystąpiły także przed znanym jury. Zaproszenie przyjęli bowiem ak-
torzy krakowskiego Teatru Bagatela – Magdalena Walach i Przemysław 
Redkowski. Trzecim jurorem była Pani Karolina Sarota, koordynator 
i pomysłodawczyni całego wydarzenia. Na jury czekało bardzo trudne 
zadanie, ponieważ wszystkie występy zostały przygotowane na wy-
sokim poziomie. Ostatecznie wyłoniono mistrzów recytacji w dwóch 
kategoriach wiekowych: klas I-III i klas IV-VII - Nadię Rożek (z kl. 3) 
i Karolinę Prześlicę (z kl. 7). Czas potrzebny na wypisanie dyplomów 
zagospodarowali sami aktorzy, do których ustawiła się dłuuuuuga ko-

lejka po autografy z dedykacjami oraz wspólne selfie! Wszyscy laureaci 
otrzymali dyplomy i piękne nagrody. 

A po konkursowych emocjach przyszedł czas na pytania dzieci do 
lubianych aktorów i serdeczne podziękowania. 

Monika Nowińska

Finał Szkolnego Konkursu 
Recytatorskiego 2018

Są takie dni w szkolnym kalendarzu, do których wszystkie dzie-
ci i wszyscy uczniowie przygotowują się bardzo solidnie, i na które 
czekają z niecierpliwością. Dzień Rodziny to wspaniały czas zarówno 
dla rodziców, jak i dzieci. To czas pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, 
a przede wszystkim są to chwile, które rodziny mogą spędzić tylko ze 
sobą - bez pośpiechu.

8 czerwca 2018 roku przedszkolaki (rano) i uczniowie klas I-III (po-
południu) ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Wi-
domej zaprosili z tej okazji swoich rodziców na uroczysty program 
artystyczny oraz na wspólną zabawę. Uroczystość rozpoczęły przed-
szkolaki od piosenki pt. „Ja mam ciocię w samolocie” zaprezentowaną 
przez PP „B” pod przewodnictwem Pani Beaty Gaździckiej. Następnie 
część artystyczną zaprezentowała najmłodsza grupa z PP „A” pod opie-
ką Pani Pauliny Morawskiej, składając piękne życzenia, recytując wier-
sze o rodzicach oraz wykonując układ taneczny do piosenki pt. „Wy-
marzona”.

Kolejnym punktem uroczystości był występ starszych grup z Od-
działów Przedszkolnych „A” i „B” pod przewodnictwem Pani Katarzyny 
Kobendzowskiej-Grzegórzko i Pani Julii Guguły, które zaprezentowały 
śpiew i taniec do utworu z repertuaru zespołu Łzy – „Jestem jaka je-
stem” oraz do piosenki pt. „To, co dobre się zaczyna, gdzie pojawia się 
rodzina”. Uroczystość wzbogacił występ kółka tanecznego pod opieką 
Pani Julii Guguły, które zaprezentowało pięknego walca.

Przedszkolaki zakończyły swój występ wspólnym zaśpiewaniem 
piosenki pt. „Weź mnie na ręce”, zyskując przy tym gromkie brawa 

zachwyconej publiczności. Oprócz gorących podziękowań i serdecz-
nych życzeń, na rodziców czekały prezenty przygotowane przez dzieci 
z wszystkich grup przedszkolnych, słodki poczęstunek oraz wspólne 
zabawy z pociechami.

W klasach I-III uroczystość odbyła się popołudniu. Całości wystę-
pów przyświecały następujące słowa:

„Jesteś Mamo skarbem mym, 
Kocham Ciebie z całych sił! 
Jesteś wszystkim tym, co mam! 
Wszystko Tobie jednej dam!”
To słowa jednej z piosenek dedykowanych wszystkim Rodzicom 

z okazji ich święta. Tegoroczne uroczystości przebiegały w konwencji 
wykładu Dziecięcego Uniwersytetu dla Rodziców, którego prelegen-
tem była Emilia Sieńko z klasy III, a pozostali uczniowie aktywnie prez-
entowali w nim swoje umiejętności artystyczne. Ocenę ich prezentacji 
dokonali Rodzice, którzy gromkimi brawami oraz buziakami nagrod-
zili swoje dzieci za występy. Finałem wykładu było odegranie, a nas-
tępnie odśpiewanie „100 lat” i wręczenie prezentów dla wzruszonych 
solenizantów. Nie obyło się też bez słodkiego, bardzo symbolicznego 
poczęstunku zarówno dla słuchaczy, jak i prelegentów wykładu.

Wszystkim Rodzicom życzymy wielu, wielu lat życia w zdrowiu 
i pomyślności!

Paulina Morawska, Dorota Seweryn

Dzień Rodziny  
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego w Widomej
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Powiatowy  
Konkurs  
Języka Angielskiego  
Best in English 

Powiatowy Konkurs z Języka Angielskie-
go „Best in English” dla uczniów klas III z po-
wiatu krakowskiego został zorganizowany 10 
kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. św. 
Jana Bosko w Celinach. Konkurs został objęty 
Honorowym Patronatem Wójta Gminy Iwano-
wice i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Krakowskiego p. Marka Piekary. Patronatem 
językowym konkurs objęła Prywatna Szkoła 
Językowa „Leader School” w Słomnikach. Do 
udziału w konkursie zaproszono blisko 100 
szkół z powiatu krakowskiego.

Organizatorami konkursu były nauczy-
cielki języka angielskiego w Szkole Podstawo-
wej w Celinach p. Katarzyna Tatar i p. Mariola 
Gugała. Organizacja konkursu  miała na celu 
przede wszystkim:

– podnoszenie jakości pracy szkoły, 
– promocję szkoły na terenie gminy Iwano-

wice oraz powiatu krakowskiego, 
– popularyzację nauki języka angielskiego 

wśród uczniów szkół podstawowych, 
– rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań 

i uzdolnień w zakresie znajomości języka 
angielskiego uczniów klas III,

– motywowanie uczniów zdolnych do po-
głębiania wiedzy z języka angielskiego,

– wskazanie na praktyczny wymiar nauki 
języka angielskiego jako narzędzia komu-
nikowania się we współczesnym świecie 
z ludźmi różnych narodowości. 

– wyłonienie uzdolnionych językowo 
uczniów.

Konkurs adresowany do uczniów klas III  
poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły 
się do 1 kwietnia 2018r. 

Na podstawie testów przeprowadzonych 
w macierzystych placówkach wyłoniono 34 
finalistów z kilkunastu szkół podstawowych, 
którzy przystąpili do kolejnego etapu kon-
kursu. Etap powiatowy odbył się na terenie 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Ce-
linach. Niezależne Jury na podstawie przepro-
wadzonego testu wyłoniło najlepszych i przy-
znało nagrody następującym uczniom:

Miejsce I – Daniel Celej , uczeń Szkoły Pod-
stawowej w Poskwitowie,
Miejsce II – Andrzej Jabłoński, uczeń Szkoły 
Podstawowej w Bibicach ,
Miejsce III – Paweł Wojtaczka, uczeń Szkoły 
Podstawowej w Łuczycach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz upominki w ję-
zyku angielskim, a najlepsi uczniowie warto-
ściowe nagrody rzeczowe. Fundatorem na-
gród było Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Iwanowicach i wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Krakowskiego p. Marek Piekara. Vo-
uchery na bezpłatny kurs językowy w prywat-
nej szkole językowej „Leader School” ufundo-
wał patron językowy konkursu.

Zaproszeni na konkurs goście, uczestnicy 
konkursu, nauczyciele z powiatu krakowskie-
go oraz rodzice obejrzeli program artystyczny 
w wykonaniu uczniów klas V i VI. Uczniowie 
naszej szkoły przygotowali pokaz dotyczący 

kultury i historii Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej oraz zatańczyli taniec kowboj-
ski.

Do pozytywnych efektów uzyskanych 
w wyniku organizacji konkursu oraz pracy 
dydaktycznej, organizatorzy mogą zaliczyć to, 
że uczniowie, z którymi pracowali nauczyciele 
przygotowując ich do konkursu organizowa-
nego na terenie naszej szkoły odnieśli sukces 
na forum gminy i powiatu. Konkurs okazał się 
bardzo trafnym działaniem dydaktycznym. 
Uczniowie mieli możliwość spotkań z cieka-
wymi ludźmi, wymieniali się z nimi pogląda-
mi, czerpali z ich wiedzy i doświadczenia. Do 
pozytywnych efektów wychowawczych zali-
czyć można przede wszystkim to, że udało się 
skutecznie włączyć do organizacji konkursu 
w naszej szkole dzieci, które czuły się współ-
gospodarzami imprezy, promowały swoją 
szkołę i starały się ją jak najlepiej reprezento-
wać. Ich zachowanie było wyrazem właściwie 
pojmowanej kultury osobistej wyrażonej od-
powiednią postawą i strojem. Poprzez spo-
tkania z kulturą anglojęzyczną staramy się 
uczyć szacunku do ludzi innych narodowości 
lub posługujących się innym językiem i po-
szukiwać środowiska do wszechstronnego 
rozwoju osobowości uczniów. Zapewniliśmy 
również uczniom możliwość indywidualnego 
rozwoju i rozwijaliśmy ich zainteresowania 
językowe.

Mariola Gugała

XVI Gminny Konkurs 
Ortograficzny dla klas I-III

Dnia 22 maja już po raz szesnasty odbył się w Szkole Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny dla klas: I-III. Tradycyjnie już dla uczestników został przygoto-
wany test gramatyczno – ortograficzny, który składał się z 40 zadań 
i był to test wyboru. Formuła taka zyskała sobie aprobatę zarówno 
uczestników jak i ich opiekunów już w ubiegłym roku. Dzieci rozwią-
zały test szybko i sprawnie i osiągnęły bardzo wysokie wyniki. W kon-
kursie wzięło udział 12 dzieci z 6 szkół z terenu naszej gminy. Pierwsze 
miejsce zdobył Kamil Tarko ze Szkoły Podstawowej w Poskwitowie, II 
miejsce Natalia Gadowska ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach, III 
miejsce Przemysław Kaleta ze Szkoły Podstawowej w Naramie. Należy 
dodać, że wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom 
wiedzy, a różnice punktowe pomiędzy uczestnikami były bardzo nie-

wielkie. Wszyscy uczniowie 
otrzymali nagrody książkowe 
oraz dyplomy ufundowane 
przez Gminne Centrum Kultury 
i Bibliotek w Iwanowicach oraz 
słodki poczęstunek. Organiza-
torkami konkursu były nauczy-
cielki edukacji wczesnoszkol-
nej: p. Monika Wójcik, Renata 
Kurbiel i Joanna Mucha. Dzię-
kujemy wszystkim uczniom 
za udział w konkursie, nauczy-
cielom za znakomite przygo-
towanie swoich dzieci, spon-
sorowi za ufundowanie nagród 
i tradycyjnie zapraszamy za rok. 

Joanna Mucha  
SP Sieciechowice

z życia gminy OŚWIATA
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Turniej eSport FIFA 2018 

Sobota 21 kwietnia upłynęła pod znakiem rozgrywek piłki nożnej 
w formie wirtualnej i tych na boisku. Na terenie Szkoły Podstawowej 
w Iwanowicach odbył się 2. Turniej ESport FIFA 2018 o puchar Wójta 
Gminy Iwanowice na konsolach Xbox One, w którym wzięło udział 
ponad 30 zawodników! Turniej został zorganizowany przez Stowarzy-
szenie Moja Polska przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bi-
bliotek, a sfinansowany m.in. ze środków Małego Grantu przyznanego 
przez Gminę Iwanowice. Zacięte rozgrywki na konsolach toczyły się do 
późnych godzin popołudniowych. Mecz rozegrał również Wójt Gminy 
Robert Lisowski z Prezesem Stowarzyszenia Moja Polska Krzysztofem 
Wójtowiczem, zakończony sprawiedliwym remisem. 

Po bardzo wyrównanej walce, w turnieju zwyciężył Pan Maciej Ol-
szowski z Biskupic. II miejsce zajął Kacper Wójcik, a III Mikołaj Biziak.

Uczestnicy turnieju rozgrywali mecze FIFA 2018 na konsolach 
Xbox One

Monika Świątek

Niebieski Bieg 
Świadomości 
Autyzmu 

Ponad 300 uczestników zgromadził w niedzielę 22 kwietnia na te-
renie kompleksu leśnego Goszcza-Polanowice, Niebieski Bieg Świado-
mości Autyzmu, zorganizowany po raz pierwszy przez Stowarzyszenie 
„Razem dla Waganowic” oraz Zespół Szkół w Waganowicach. Patrono-
wał mu również Wójt Gminy Iwanowice oraz Gminne Centrum Kultu-
ry i Bibliotek w Iwanowicach, które, biorąc pod uwagę szczytną ideę, 
wsparło Bieg finansowo w ramach realizacji Programu DK+2018 Środki 
Własne.

Impreza miała na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu, 

wsparcie rodzin zmagających się na co dzień z tą chorobą oraz zachę-
canie do rodzinnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczestni-
cy mieli możliwość sprawdzenia swoich sił na wyznaczonych trasach 
biegowych i marszobiegowych, na dystansie 1, 4 i 10 km. Elementem 
łączącym uczestników był kolor niebieski, który musiał być obowiązko-
wą częścią kolorystyki ubioru. Niebieski oznacza solidarność z osobami 
z autyzmem. Przed startem odbył się występ taneczny dzieci ze Szkoły 
w Waganowicach oraz wspólna rozgrzewka wszystkich zawodników. 
Po biegu na każdego uczestnika czekał zaś pamiątkowy medal, pakiet 
regeneracyjny, pyszny bigos oraz domowe ciasta. Przygotowano rów-
nież szereg dodatkowych atrakcji m.in. malowanie twarzy, dmuchane 
zamki czy ognisko, a na koniec rozlosowano nagrody. Dzięki uprzejmo-
ści firmy Eurotrans-Bis, wszyscy seniorzy z terenu naszej gminy, na bieg 
zostali dowiezieni autokarem. Za pomoc serdecznie dziękujemy!

Takich imprez jak ta powinno być zdecydowanie jak najwięcej, 
bo pokazują, jak wspaniale można wspólnie spędzać czas, bez różnic 
czy barier! Organizatorom zatem serdecznie gratulujemy!

Monika Nowińska

z życia gminy BIEG ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
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z życia gminy IWANOWICKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Uroczyste  
zakończenie roku 
akademickiego 
Iwanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego

Wszystko co dobre szybko się kończy, tak jak szybko przeminął 
rok akademicki z Iwanowickim Uniwersytetem Dziecięcym. Za nami 
9 wykładów na których dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek 
z otaczającego ich świata. Na uroczyste zakończenie roku akade-
mickiego przybyli: Pani dr Joanna Podgórska – Rykała Prodziekan 
ds. badań naukowych oraz pracownicy Wyższej Szkoły Humanitas 
z Sosonowca, którzy obdarowali  Absolwentów pierwszego roku 
dyplomami i pamiątkowymi biretami, Pan dr Robert Lisowski – Wójt 
Gminy Iwanowice, który w nagrodę za wytrwałość wręczył upomin-
ki naszym milusińskim oraz Pani Dorota Dryja – Zębala Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Iwanowicach i Pani Monika Świątek Dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Zapraszamy nieobecne na wykładzie dzieci do siedziby GCKiB 
w Iwanowicach po odbiór biretów i innych upominków. 

Następnie, w ramach Iwanowickiego Uniwersytetu Dziecięce-
go, odbył się ostatni już wykład dla najmłodszych słuchaczy pt. „Pla-
neta Gwiazd. W co grają zwierzęta”. Poprowadziła go Pani dr hab. 
Edyta Sierka. 

Minecraft, MovieStarPlanet, The Sims, kto gra, ten wie o co cho-
dzi! Strategia jest ważna, spryt, bystrość, spostrzegawczość i szyb-
kość równie cenne, co plastyka zdolności przystosowawczych. 
Poszukiwanie przygód, wytrwałość, i nie tylko, to również cechy do-
brego gracza. Ale czy świat zwierząt też w coś gra? Na te i wiele wię-
cej pytań można było uzyskać informacje na tym właśnie wykładzie.

Już teraz serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia informa-
cji na stronie GCKiB w Iwanowicach  na temat Uniwersytetu Dziecię-
cego i Przedszkolaka na Uczelni na nowy rok akademicki.

Przypomnijmy: Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy to comie-
sięczne wykłady, konkursy, pokazy naukowe, warsztaty, eventy 
rodzinne i wycieczki! Celem inicjatywy jest zainspirowanie dzieci 
do własnych poszukiwań oraz pokazanie im różnorodności świata 
nauki.

Wykłady Iwanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego organizo-
wane są w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas z So-
snowca.

Małgorzata Kwiecień
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Spotkanie autorskie  
z Marcinem Koziołem 

W Szkole Podstawowej w Iwanowicach 
miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 
Na zaproszenie Gminnego Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Iwanowicach przyjechał 
Marcin Kozioł – pisarz i podróżnik, autor 
lektury szkolnej dla klas 4-6 – „Skrzynia 
Władcy Piorunów” i jej kontynuacji „Ta-
jemnicy przeklętej harfy”. Jest on także 
autorem podróżniczej serii „Wombat Mak-
symilian”, nagrodzonej prestiżowym Magel-
lanem dla najlepszej książki podróżniczej dla 
dzieci roku 2016.

Pan Marcin Kozioł ma szereg pasji, m.in. pro-
wadzi rezerwat starych komputerów, a owocem 
jego komputerowych zainteresowań jest tak-
że książka „Szalona historia komputerów” 
– www.docent5procent.pl. Jest także zapa-
lonym podróżnikiem. Zwiedził ponad 50 
krajów, a swoje przygody i doświadcze-
nia z podróży mają odniesienie w każdej 
Jego książek.

Na spotkania autorskie z pisarzem 
zostały zaproszone dzieci ze szkół pod-
stawowych gminy Iwanowice – klasy 0-3 
i 4-6, które licznie przybyły wraz ze swoimi 
nauczycielami.

Pierwsze spotkanie, dla młodszych dzieci, 
było poświęcone właśnie Wombatowi Maksymi-
lianowi i jego przygodom. Dzieci dokładnie poznały 
głównego bohatera książki, który jest przedstawicielem 
tego mało znanego gatunku. Dowiedziały się, gdzie zamieszkuje i jak 

żyje. Pan Marcin opowiadał także o podróżach, geografii i kulturze nie-
zwykłego królestwa w Himalajach, jakim jest Bhutan (tam rozgrywa 

się akcja pierwszej książki: „Wombat Maksymilian i Królestwo 
Grzmiącego Smoka”), a także sąsiedniego Nepalu, gdzie 

Wombat zawędrował w drugiej części pt. „Wombat 
Maksymilian i misja na dachu świata”. Co ważne i cie-

kawe dla dzieci to to, że każda z książek o Wom-
bacie jest interaktywna – w środku ukryte są 
bowiem łapki, a zeskanowanie tak oznaczonych 
zdjęć telefonem lub przepisanie kodu na stro-
nie www pozwala przenieść się do miejsca akcji 
lub zobaczyć uzupełniające materiały multime-
dialne.

Natomiast podczas multimedialnej lekcji 
dla klas starszych (4-6), dzieci poznały bohate-

rów książek z serii „Detektywi na kółkach” – lektury 
„Skrzynia Władcy Piorunów” oraz „Tajemnicy przeklę-

tej harfy” – Julkę, psa Spajka oraz Toma, a także postać 
Nikoli Tesli, nazywanego też „Władcą Piorunów”, wynalaz-

cy m.in. taniej energii elektrycznej, którego losy splatają 
się właśnie z przygodami bohaterów tychże książek. 

Wybrane z publiczności dzieci, dzięki ma-
gnetycznej kuli, mogły również same poczuć 

się na moment jak Władcy Piorunów! Była 
mowa również o sztuce szyfrowania, bo książki 
z serii „Detektywi na kółkach” uczą… szyfrować 
i łamać szyfry! Na koniec dzieci przeniosły się 
na chwilę do Starożytnego Egiptu, śladem mło-

dych detektywów, którzy w drugiej części („Ta-
jemnica przeklętej harfy”) podczas swoich waka-

cji trafiają na kolejną niezwykłą naukową zagadkę 
i jeszcze bardziej niesamowitą historyczną postać…

Po spotkaniu można było nabyć ulubione książki 
z dedykacją samego autora, a także zrobić sobie pamiąt-

kowe zdjęcie.

Monika Nowińska

z życia gminy DZIAŁALNOŚĆ GCKIB

Spotkanie z książką
W piątkowe przedpołudnie 15.06. 2018r. o godzinie 10.00, Gmin-

ne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zorganizowało spotka-
nie uczniów klas I – VII Szkoły Podstawowej w Iwanowicach z przed-
stawicielami Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży ZNAK Emotikon. 
Najciekawsze pozycje w literaturze dziecięce w ofercie wydawnic-
twa przybliżyła Specjalista d/s Promocji i PR Pani Kinga Łannik, która 
na przykładzie doskonale znanych bestsellerów takich jak : ,,Mikoła-
jek”, ,,Kubuś Puchatek”, ,,Paddington”, czy nowocześniejszych serii 

,,Magiczne drzewo”, ,,Koszmarny Karolek”, ,,Nowe przygody Bolka 
i Lolka” polecała nowości czytelnicze dla dzieci jako najlepszą rozrywkę 
przyczyniającą się do rozwoju estetyczno – literackiego przekazujące 
idee otwartości i tolerancji w dzisiejszym świecie. Zachęcając do czy-
tania opowiadaniem ,,dlaczego warto czytać książki …itd. ”oraz  roz-
mową ze słuchaczami na temat dobrze znanych tytułów, przedstawi-
cielki wydawnictwa rozdawały dzieciom zakładki do książek, plakaty 
i naklejki promujące czytelnictwo. Można też było pooglądać nowości 
książkowe na kiermaszu, czy zakupić polecane bestsellery.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielkom Wydawnictwa ZNAK 
Emotikon za współpracę, zaangażowanie oraz profesjonalne przygo-
towanie propozycji czytelniczych dla dzieci i młodzieży.

B. Ciaćma



Głos Iwanowic | 31 

Przez trzy dni na deskach teatralnej sceny Małopolskiego Centrum 
Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu zaprezentowało się 24 finalistów( wy-
łonionych ze 121 grup). 

33. Edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży ,,Bajdurek” Swoim 
zasięgiem wydarzenia obejmowało całe województwo małopolskie, 
a jego głównym założeniem była prezentacja dorobku dziecięcych 
i młodzieżowych grup teatralnych. Wśród 24 najlepszych grup ma-
łopolski znalazł się również zespół teatralny ,,Kwadrat”, działający  
w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek  w Iwanowicach. Członkowie 
zespołu wywalczyli bowiem spektaklem ,,A niech to gęś kopnie” I miej-
sce w Festiwalu na szczeblu powiatu odbywającym się w Miechowie.

I tym razem występ zespołu teatralnego Kwadrat został bardzo 
wysoko oceniony przez komisję artystyczną, w skład której wchodzili 
aktorzy krakowskich teatrów. Podkreślono bardzo wysoki poziom gry 
aktorskiej zarówno postaci pierwszo jak i drugoplanowych. Zwrócono 
uwagę na przemyślany ruch sceniczny i choreografię. Uwadze komisji 
nie umknęły również stroje naszych aktorów. Jury w podsumowaniu 
oceny stwierdziło, że w iwanowickim zespole są bardzo utalentowane 
dzieci, mające duży potencjał artystyczny.

Aktorzy w nagrodę   za swój sukces otrzymali: Dyplom Laureata 
Festiwalu, statuetkę, nagrodę pieniężną w kwocie 1 200,00 zł   oraz 

kolorowe maskotki. Instruktor zespołu, Pani Joanna Stąpała która z od-
daniem i pasją prowadzi grupę, została doceniona przez jury i przy-
znano jej dyplom uznania za przygotowanie spektaklu „A niech to ges 
kopnie”.

Warto podkreślić, iż dzieci oglądały występy innych grup, brały 
czynny udział w zabawach – niezapomniany bagaż wspomnień ale 
przede wszystkim doświadczenie, które w przyszłości będzie procen-
tować. 

Zwieńczeniem wspaniałej atmosfery wyjazdu było kosztowanie 
lodów i spacer po sądeckim rynku. 

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom, którzy przez cały 
czas służyli pomocą i wsparciem: Joanna Adamek, Izabela Brzozowska, 
Ilona Różycka, Barbara Wywiał, Elżbieta i Marcin Wydmańscy.

Małgorzata Kwiecień

z życia gminy DZIAŁALNOŚĆ GCKIB

Kolejny sukces  
zespołu teatralnego „Kwadrat” z Gminnego 
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
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Święto Seniorów 
w Olkuszu

W dniu 15 czerwca 2018 roku seniorzy naszej gminy wybrali się 
na II Olkuskie Senioralia.

Seniorzy z OWS Celiny oraz Sieciechowic, z Klubów Seniora z Wi-
domej i Poskwitowa w godzinach porannych z uśmiechami na twarzy  
powitali Olkusz, gdyż dzień zapowiadał się nie tylko słonecznie, ale 
i interesująco.  Organizatorzy Olkuskich Senioraliów  zadbali o to aby 
program był bogaty w  liczne atrakcje. W tym dniu odbyły się wykłady, 
prezentacje multimedialne, korowód połączony z paradą wokół rynku, 
tańce oraz występy artystyczne.

Ogólnie program został podzielony na trzy części. W pierwszej czę-
ści która miała miejsce w  olkuskim Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 
32. nastąpiło uroczyste  otwarcie święta seniorów, którego dokonał 
sam  Pan Roman Piaśnik  – Burmistrz Olkusza oraz wręczenie certyfi-
katów dla  Miejsc Przyjaznych Seniorom. Następnie odbyła się część 
panelowa, w której my jako goście wystąpiliśmy z krótka prelekcją 
na temat tego jak wygląda  działalność seniorów na terenie  Gminy 
Iwanowice.

Drugą część imprezy stanowiło wspólne zwiedzanie miasta. Na-
stępnie uformowany został barwny korowód, który wykonał uroczystą 
paradę wokół rynku.

W części trzeciej burmistrz  przekazał klucze do bram miasta senio-
rom, którzy od tej pory  przez cały dzień nim „rządzili” nie tylko atrak-
cyjnie, ale i sprawiedliwie. Po przekazaniu kluczy   na scenie zagościły 
bowiem występy artystyczne: zarówno wokalne, jak i też taneczne. 
Część plenerowa imprezy miała miejsce na płycie pięknego olkuskie-
go Rynku.

Olkusz – miasto przyciągające nie tylko  atrakcjami turystycznymi, 
ale również swoją bogata historią. Kto jeszcze nie był warto tutaj przy-
jechać, odwiedzić i zwiedzić.

M.Świątek

Jubileusz 100-lecia 
urodzin Pani Blandyny 
Kralki

W dniu 2 czerwca br. miała miejsce uroczysta Msza św. w koście-
le w Iwanowicach z okazji Jubileuszu 100-lecia urodzin Pani Blandyny 
Kralka z Poskwitowa Starego. 

Ten dzień, to nie tylko wielki zaszczyt dla Jubilatki, nie tylko święto 
rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii Gminy Iwanowice. 
Po Mszy św. życzenia Pani Blandynie złożyła rodzina, przyjaciele i sąsie-
dzi z Poskwitowa Starego, ksiądz proboszcz Ryszard Suchanowski oraz 
przedstawiciele władz Gminy – Robert Lisowski Wójt Gminy oraz Anna 
Tarko Sekretarz Gminy. Jubilatka otrzymała również listy gratulacyjne 
od Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Małopolskiego 
Piotra Ćwika. 

Pani Blandyna Kralka z domu Wykurz urodziła się 1 czerwca 1918 r. 
w Widomej. Wyszła za mąż 14 lutego 1939 r. za Antoniego Kralkę. Uro-
dziła pięcioro dzieci: Zenona, Helenę, Jerzego, Tadeusza i Teresę. Mąż 
zmarł w 1973 r. Pani Blandyna w swoim życiu zajmowała się domem, 
wychowywaniem dzieci oraz pracą na roli. Razem z mężem pracowała 
we własnym gospodarstwie rolnym, które utrzymywała także po jego 
śmierci. Jubilatka doczekała się ośmiu wnuków oraz jedenaścioro pra-
wnuków. Ze słów córki i syna wynika, że Jubilatka ma silny charakter 
oraz nigdy się nie poddaje. Jest osobą bardzo pracowitą, chętnie słu-
żącą radą i pomocą innym. 

Życzymy, aby kolejne lata mijały Pani Blandynie w atmosferze mi-
łości i wsparcia. Niech każda chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia, 
spokoju i zdrowia.

Wszystkiego najlepszego!

z życia gminy KĄCIK SENIORA
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z życia gminy KĄCIK SENIORA

XIV Powiatowy 
Dzień Seniora 
w Więckowicach

„Na uwagę zasługują te wszystkie inicjatywy 
społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie 
tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną, 
ale rozwijać relacje z innymi oraz także stawać się 
przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności 
i doświadczenie. Pozwala to zachować i pogłębić 
wartość życia”. 
św. Jan Paweł II
W dniu 20 czerwca 2018 roku Seniorzy z całego powiatu krakow-

skiego spotkali się na XIV Powiatowym Dniu Seniora. Zorganizowano 
piknik integracyjny pod hasłem „Aktywność to zdrowie”, który odbył 
się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Więckowicach. Naszą Gminę reprezentowali Seniorzy z OWS 
Celiny oraz Sieciechowice.

Licznie przybyli zaproszeni goście byli witani przez Dyrektora DPS 
p. Henryka Sikorę. Atmosfera i miejsce, a w dodatku piękna pogoda 
sprawiły, że piknik należał do niezwykle udanych. Organizatorzy za-
dbali o to, aby zaproszeni goście, mieszkańcy DPS, pracownicy mieli 
okazję do rozmów, wspólnej zabawy i integracji.

W programie Powiatowego Dnia Seniora były liczne atrakcje: wy-
stęp artystyczny Zespołu „Mi-nutki”, występ Rafała Woźniaka „Presley”, 
mecz piłki nożnej o Puchar Mieszkańców DPS Więckowice, konkurs 
florystyczny, sportowy, punkt medyczny, kuglarze, grill. Zaproszeni go-
ście mieli również okazję skosztować specjałów regionalnych – plac-
ków więckowickich przygotowanych w kuchni DPS.

Podczas pikniku rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy Drużyną 
Księży Salezjanów a Drużyną Samorządowców Powiatu Krakowskiego 

z wynikiem 3:3 i wygraną samorządowców po rzutach karnych.
Poruszająca i skłaniająca do refleksji podczas pikniku była część pn. 

„Seniorzy mają głos”. Swoje umiejętności taneczne, wokalne, recyta-
torskie, aktorskie zaprezentowali Seniorzy z kilkunastu gmin powiatu 
krakowskiego. 

Naszą Gminę reprezentowała p. Marta Komasara, która swoim wy-
stępem zachwyciła zgromadzonych. Klub Seniora z Wielkiej Wsi zauro-
czył swoim występem poprzez udział sióstr Knapik oraz ich 91-letniej 
matki Anny Knapik, która humorystycznie recytowała, opowiadała 
z morałem, a także zagrała na mandolinie.

Oto fragment jej recytacji:

„Do wielkich wartości dziś dziadkowie przyszli, 
no bo mają renty i są z nich korzyści. 
Dopłacą do węgla, dołożą na Święta. 
Czasem cza wnuczkowi dać na alimenta. 
Dawniej stara babcia to była zawadą, bo często 
służyła pomocą i radą. 
Na wyreczku spała, rano wczas wstawała,ziemniaki 
obrała, izbę zamiatała. 
Za bliskimi w kącie mówiła różaniec, ale 
domownikom to wszystko było za nic. 
Wolą tę dzisiejszą, bo są z niej korzyści- 
każdy ją obłapio i kieszonki czyści”.
Patronat honorowy nad XIV Powiatowym Dniem Seniora objął Wo-

jewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Starosta Krakowski Wojciech Pałka, 
którzy aktywnie uczestniczyli w pikniku. 

Parafrazując słowa Adama Mickiewicza: „I ja tam z gośćmi byłem, 
miód i wino piłem, A com widział i słyszał, w księgi umieściłem”, podsu-
muję udział w pikniku integracyjnym w DPS w Więckowicach – I my 
tam byłyśmy, kawę i herbatę piłyśmy, więckowickie placki kosztowały-
śmy, a co widziałyśmy i przeżyłyśmy, w skrócie napisałyśmy…

Agata Twardowska 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. św. Jana Bosko w Celinach 
Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy w Celinach i Sieciechowicach
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Ryszard hrabia 
Bochenek-
Dobrowolski 
(1946-2016)  
Takim go znałem

Ten jakże ciekawy człowiek przeżył 70 lat, 
w tym dwie ostatnie – ale jakże twórcze – dekady 
życia, mieszkając w Iwanowicach. Zawitał zaś do 
Iwanowic pod koniec ostatniej dekady XX wie-
ku, budząc zainteresowanie mieszkańców swoją 
osobowością. - Staroświecki elegant, choć jeszcze 
w sile wieku – jak wstępnie określił pana Ryszar-
da jeden z miejscowych iwanowiczan w 1995 
roku, gdy w centrum Iwanowic spotkać można 
było przystojnego mężczyznę o jasnych włosach, 
ubranego zawsze w eleganckie garnitury, szyte 
zapewne na miarę. W butonierce marynarki tkwi-
ła zawsze finezyjnie gustowna, kolorystycznie do 
garnituru włożona chusteczka. Nosił zawsze sta-
rannie wyprasowane koszule, zaś pod kołnierzy-
kiem zakładał stylową muchę lub kolorystycznie 
dobrany do ubioru krawat. Z nadejściem chłodów 
pojawiał się w nienagannym szykownym płasz-
czyku, barwnie dobranym szaliku i w estetycznym 
kapeluszu. W naszym lokalnym, iwanowickim śro-
dowisku u wielu wzbudzał tęsknoty za czasami, 
kiedy to obowiązkowo w takim stroju chodziło 
się do kościoła, na przyjęcia weselne i zabawy, 
oraz do teatru. – Pewnie jakiś dyplomata osiadł 
w Iwanowicach – myślało wówczas wielu naszych 
mieszkańców. Szybko jednak dowiedzieliśmy 
się, ze ów dżentelmen w każdym calu to Ryszard 
Hrabia Bochenek – Dobrowolski, naukowiec, pra-
cujący w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, 
że jest człowiekiem o wielu pasjach, związanych 
z kulturą, sztuką, heraldyką, historią. Mnie naj-
bardziej zaciekawiła wieść, że jest monarchistą, 
czyli człowiekiem, którego pragnieniem jest, 
aby Polska stała się – jak przed wiekami – króle-
stwem. Poglądy wydawały mi się mocno archa-
iczne. Przed stu laty mieliśmy w Warszawie Radę 
Regencyjną, ale ostatecznie zadomowił się zwy-
czaj, że ojczyznę naszą powinien prezentować 
prezydent. Pomyślałem, że dobrze by było oso-
biście porozmawiać o tych sprawach, ale zawsze 
brakowało mi odwagi. Niebawem jednak to pan 
Ryszard hrabia Bochenek-Dobrowolski odwie-
dził Muzeum Regionalne w Iwanowicach. Potem 
jeszcze wiele razy zaglądał do Muzeum, właściwie 
po to, aby przedstawić mi motywację swoich mo-
narchistycznych poglądów i – nie ukrywam – aby 
przekonać mnie, że to on ma rację. Były to takie 
popołudniowe Polaków rozmowy. Zachęcił mnie 
do lektury „Widomości Monarchistycznych”, orga-
nu Związków Monarchistów „Cracovia” Wielkiego 
Księstwa Krakowskiego. Zaskoczony, nagle się 
dowiedziałem, że taki związek istnieje, działa, ma 
swoich członków i sympatyków pośród ludzi róż-
nych stanów i zawodów. Ryszard hrabia Boche-
nek – Dobrowolski był człowiekiem czynu i to on 
nadawał ton całej tej monarchistycznej organiza-
cji, dla której był księciem Księstwa Krakowskiego. 

Czym mnie przekonał? – Poniekąd, choć 
nie podzielam jego poglądów i nadziei jakoby 
szczęście naszej ojczyzny nadeszło z chwilą, gdy 
Polska stanie się monarchią. Natomiast chyba le-

piej pojąłem mechanizmy związane z działaniem 
monarchii w minionym okresie historycznym, 
a zwłaszcza na przełomie XVII i XVIII wieku, kiedy 
to panowała u nas w I Rzeczpospolitej dynastia sa-
ska Wettinów. Pan hrabia Ryszard uważał, że prio-
rytetem każdego monarchisty jest oczyszczenie 
z korozji pomówień i półprawd postaci saskich 
Wettinów, zasiadających na królewskim polskim 
tronie i stolcu Księstwa Warszawskiego. Monar-
chiści powinni to czynić, głosić wszem, wobec 
i każdemu. Muszę przyznać – chociaż nie jestem 
monarchistą – że wywody, poglądy hrabiego Ry-
szarda na ówczesne warunki społeczno-politycz-
ne zawsze były pełne godności, powagi i miłości 
do państwa Polskiego. Aż do swej śmierci uwa-
żał, że należy skorygować nieprzychylną opinię 
polskiej historiografii, dotyczącą dynastii saskiej 
Wettinów. Dobrze zdawał bowiem sobie sprawę, 
że całe pokolenia Polek i Polaków dowiadują się 
z podręczników historii – jego zdaniem – tenden-
cyjnych, nieprawdziwych przekazów, że epoka 
saska to bardzo niedobry okres w dziejach Pol-
ski, o którym mówiono „Za króla Sasa, jedz, pij 
i popuszczaj pasa”. Powtarzam, ze zdaniem hra-
biego Ryszarda wielkim nieporozumieniem było 
i jest poniżanie w polskiej historiografii dynastii 
Saskiej i przypisywanie rzekomo tylko niecnych 
postępowań władców, jak choćby nieudowod-
nionej przecież nigdy źródłowego próby roz-
bioru Polski, który rzekomo miał zaproponować 
August II Mocny, Prusom i Rosji. Z Prusami sascy 
Wettinowie nigdy nie byli w przyjaźni. Hrabiego 
Ryszarda zastanawiał fakt, że twórcy Konstytucji 
3 Maja, poniekąd ludzie światli i szczerze miłu-
jący ojczyznę postanowili, aby po Stanisławie 
Poniatowskim, królu faworyzowanym przez ca-
rycę Katarzynę II wprowadzić w Rzeczpospolitej 
dziedziczność tronu, dla królów z dynastii Saskiej 
Wettinów właśnie. Dlatego Pan Ryszard hrabia 
Bochenek – Dobrowolski poświęcił bardzo wiele 
czasu na przeczytanie chyba wszystkich dostęp-
nych opracowań historycznych na temat pano-

wania Wettinów i stwierdził kate-
gorycznie, że prawdziwa prawda 
o saskiej dynastii jest dużo lepsza 
niż ta przedstawiona od stu lat 
w polskich podręcznikach. Wielkim 
atutem do prowadzenia elektora 
saskiego z Drezna na tron polski, 
był fakt, że od wieków w Saksonii 
swobodnie żyli, zachowując swoją 
kulturę Słowianie Połabscy. Inaczej 
było w państwie pruskim. Elektor 
saski, jako król Polski August II, 
przede wszystkim wielkiego wro-
ga widział nie w Rosji, ale w Szwe-
cji. To w czasie wojny trzydziesto-
letniej, a także i później wojska 
szwedzkie obracały w perzynę sa-
skie ziemię, a także i polskie. Cara 
Piotra I uważał za szczerego koali-
cjanta w wojnie ze Szwedami. Piotr 
I i August II, to były dwie pokrewne 
osobowości. Obaj lubili popisy-
wać się swoją nadzwyczajną siłą 
fizyczną, choćby łamiąc publicznie 
w rękach podkowy. Piotr I umoc-
nił silnie pozycję Rosji,  ale aż do 
swojej śmierci w 1725 roku, nie 
uważał Augusta II i I Rzeczpospo-
litą za słaby państwowy organizm. 
Warto wspomnieć, że to za Augu-
sta II Mocnego wróciła do Rzecz-
pospolitej, Ukraina Prawobrzeżna 

i Podole z Kamieńcem Podolskim. W czasie wojny 
północnej magnaci Rzeczpospolitej podobnie jak 
w 1655 roku masowo przechodzili na stronę króla 
szwedzkiego Karola XII, opowiadając, powtarza-
jąc slogan, że nie taki szwed straszny jakim go 
malują. – Magnaci nie chcieli widzieć zgliszcz mia-
steczek i wsi polskich – łasi na urzędy i stanowiska 
rozdawane przez Szweda. Karol XII był bardziej 
przebiegły niż Karol X Gustaw. Nie chciał korony 
dla siebie. Na króla Rzeczpospolitej upatrzył sobie 
wojewodę poznańskiego Stanisława Leszczyń-
skiego. Szybko pod osłoną wojsk szwedzkich 
przeprowadzono jego koronację, nie w Krako-
wie lecz w Warszawie. August II Mocny ustanowił 
wówczas Order Orła Białego z dewizą łacińską 
„Pro fide, rege et lex” ( Za wiarę, króla i prawo). Nic 
to nie dało. Część polskiej szlachty i magnaterii 
tylko poszła do Sasa, a większość do Lasa (Lesz-
czyńskiego). Wojska szwedzkie niszcząc polskie 
ziemię – nie licząc się że to tereny sprzymierzeń-
ców przepędziły Augusta II z Polski i wkroczyły do 
Saksonii i zmusiły Sasa do zrzeczenia się korony 
polskiej na rzecz Stanisława Leszczyńskiego. Cała 
potęga szwedzka wzmocniona przez posiłki pol-
skie i ukraińskie, ruszyła przeciwko Rosji i poniosła 
straszną klęskę pod Połtawą 8 VII 1709 roku. Skoń-
czyła się po stu latach hegemonia Szwecji w tej 
części Europy, Stanisław Leszczyński musiał ucie-
kać z kraju. August II rozlokowuje tymczasem sa-
skie garnizony w Rzeczpospolitej. Zamierzał przy 
ich pomocy umocnić realną władzę i rozprawić się 
z przeciwnikami. Opozycja zrobiła jednak strasz-
ny raban i kraj nasz podzielił się jeszcze bardziej. 
To w ten czas odwołał się polski Kościół o pomoc 
do Matki Bożej Częstochowskiej doprowadzając 
w 1717 roku do koronacji jej cudownego obra-
zu na Jasnej Górze. Król August II Wettin ofiaruje 
na Jasnej Górze swój płaszcz królewski przetykany 
złotem i drogimi kamieniami. Istotnie sytuacja za-
palna została zażegnana za sprawą i dzięki media-
cji naszego wschodniego sąsiada Piotra I. W 1718 
roku, a więc trzysta lat temu zmarł król szwedzki 

z życia gminy HISTORIA
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Karol II, protektor Stanisława Leszczyńskiego, ale 
ten i tak miał niesamowite szczęście, gdyż wkrót-
ce w 1725 roku córka Stanisława Leszczyńskiego 
została żoną króla potężnej Francji, Ludwika XV, 
a tan wsparł swego teścia w powtórnej próbie od-
zyskania polskiego tronu, po śmierci w 1733 roku 
Augusta II. Polacy znów się podzielili. Poniekąd 
i dziś skądś znamy to diabelskie, nieprzejednane 
podziały Polaków. Wówczas jedni wybrali królem 
Augusta III Wettina, syna Augusta II, a drudzy przy 
poparciu Francji Stanisława Leszczyńskiego. Car 
Piotr I już wówczas nie żył, ale bratanica Piotra 
I nowa cesarzowa Rosji Anna poparła Augusta III, 
czynnie wysyłając do Polski wojska, które prze-
gnały Stanisława Leszczyńskiego, już ostatecznie. 
Pozostaje pytanie – czy ten gest wynikną tylko 
powodowany jeszcze przyjaźnią do Wettinów, czy 
może zadziałała już wtenczas imperialna polityka 
Rosji? Zagłębiam się we wspomnienia zasłyszane 
od hrabiego Ryszarda, a to i tak czynię w wielkim 
skrócie, przypominając, że hrabia Bochenek – Do-
browolski lubił wyliczać dobre strony panowania 
Augusta III, o których rzadko wspominają nasze 
podręczniki historii. 

Wettinowie mianowicie ściągnęli do Polski 
wielu specjalistów w różnych dziedzinach. Dłu-
go by zeszło, aby wymieniać wszystkie nazwiska, 
jak choćby: Hozerowie, Hemingowie, Brochlowie 
i inni. Warto wymienić tutaj świetnego admini-
stratora kopalni soli w Wieliczce Jana Godfryda 
Berlacha. Nie sposób tu nie przypomnieć urbani-
stycznej rewolucji w Warszawie. W połowie XVIII 
wieku okolice zamku Królewskiego stawały się 
już za ciasne do spełniania reprezentacyjnej roli 
centrum nowoczesnej stolicy. Powstawało więc 
za Augusta III nowe centrum Warszawy z Ogro-
dem Saskim, otaczającym rokokowy Pałac Saski, 
czyli dzisiejszy plac im. Józefa Piłsudskiego. Ów-
czesne założenia urbanistyczne sprawdzają się 
jeszcze w XXI wieku. Wszystkie tamte założenia, 
śmiało realizowane przez królewską administra-
cję zaniepokoiły na dobre kolejną imperatoro-
wą Rosji Katarzynę II, która nie życzyła już sobie 
po śmierci Augusta III kolejnego Sasa na polskim 
tronie. Tak to Caryca sprawiła, że królem polskim 
został spolegliwy kochanek Stanisław August Po-
niatowski. 

Dopiero cesarz Francuzów Napoleon Bo-
naparte osadził na terenie Księstwa Warszaw-
skiego kolejnego Wettina, który mógłby zostać 
dziedzicznym władcą Rzeczpospolitej, gdyby 
historia Europy inaczej się potoczyła. A tymcza-
sem w 2008 roku Ryszard hrabia Bochenek – Do-
browolski zaangażował polskich monarchistów 
w przygotowanie wizyty potomka Wettinów, 
królów polskich; jego wysokość Alberta von 
Sachsen w Krakowie. Znów wypada się cofnąć do 
początku XIX wieku. – Po klęsce cesarza Napole-
ona pod Waterloo, do której przyczynił się pruski 
generał Blicher – Prusy stały się dominującą siłą 
w Rzeszy Niemieckiej, redukując wciąż systema-
tycznie znacznie Saksonii. Ten nowy trend trwał 
również po objęciu władzy w Niemczech przez 
Adolfa Hitlera, tym bardziej gdy Wettinowie kate-
gorycznie i oficjalnie odmówili współpracy z wła-
dzami hitlerowskimi. Żyjącego wówczas księcia 
seniora Fryderyka Chrystiana skazano na karę 
śmierci i dopiero wstawiennictwo wielu osobi-
stości uratowało go od wykonania przez gesta-
po strasznego wyroku. Książę Fryderyk Christian 
miał dwóch synów; Marię Emanuela, urodzone-
go w 1926 roku  oraz Alberta von Sachsen  wraz 
z małżonką Elmirą odwiedził Kraków i wszystkie 
najważniejsze miejsca w tym królewskim mie-

ście, łącznie Katedrą i Kryptą grobową królów 
polskich, gdzie między innymi spoczywa August 
II Mocny, prapradziad księcia Alberta. Trzydniowe 
wspólne rozmowy były bardzo konstruktywne, 
ponieważ księżna Elmira, małżonka Alberta do-
skonale mówiła po polsku. Pruscy od początku 
nie potrafili z cierpieć unii Saksonii z Polską. Król 
Prus Fryderyk II w 1740 roku zajął należący do 
Austrii Dolny Śląsk. Austriacy, którzy władali tym 
obszarem zezwalali na tranzyt Saksonia-Polska, 
swoją szczególnie drańską postawę Prusacy wy-
kazali, gdy Rzeczpospolita zniknęła z mapy Euro-
py. Pruski zaborca podstępnie zgarnął ze skarbca 
na Wawelu insygnia koronacyjne królów polskich 
i wszystkie cenne wykonane ze złota przedmio-
ty. Te drogie dla Polaków precjoza przetapiano 
w pruskiej mennicy na dukaty.  Pod koniec XX 
wieku pan Adam Orzechowski, jubiler, patriota 
z Nowego Sącza wykupował pruskie złote duka-
ty z okresu, kiedy to owe monety mogły zawierać 
złoto z regaliów wawelskich. Z tego co cennego 
kruszcu wykonywał koronę koronacyjną królew-
ską, na wzór tamtej, która przed przetopieniem 
była niemym świadkiem wzlotów i upadków 
Rzeczpospolitej. Na początku grudnia 2003 roku 
odtworzoną koronę podziwiał Ryszard hrabia Bo-
chenek – Dobrowolski wraz z profesorem Micha-
łem Różkiem. A należy wspomnieć też karygodne 
zniszczenie przez hitlerowskie Niemcy zamku 
Królewskiego w Warszawie oraz tamże rokokowe-
go Pałacu Saskiego. Hrabia Ryszard mówił, że pol-
ski naród odbudował Zamek Królewski, a teraz 
kolej na władców obecnych Niemiec, którzy po-
winni odbudować Pałac Saski w imię dobrze po-
jętego pojednania, bo – jak na razie – przetrwał 
tylko odbudowany fragment kolumnady, ze znaj-
dującym się w podziemiach Grobem Nieznanego 
Żołnierza. Pan hrabia Ryszard uważał, że zniesie-
nie tytułów szlacheckich przez Sejm odrodzonej 
po latach niewoli Rzeczpospolitej nie było naj-
szczęśliwszą decyzją. 

Podkreślił z całą stanowczością, że to właśnie 
szlachta stworzyła pojęcie narodu i posługiwa-
ła się językiem szlacheckim, w którym to języku 
tworzyli pisarze i poeci. Język szlachecki stał się 
potem językiem literackim, który przecież dotąd 
cementuje tożsamość wszystkich Polaków, za-
równo w kraju, jak i też za granicą. Według hra-
biego Ryszarda trafnie postąpił japoński cesarz, 
który po otwarciu się Japonii na świat obdarował 
szlachectwem wszystkich Japończyków, a ci mu-
sieli przyjąć samurajski kodeks buszido. Dalej Pan 
hrabia Ryszard domniemywał, że i u nas wielu 
nuworyszów obdarowanych szlachectwem prze-
strzegałoby zasad szlacheckich, może nawet gor-
liwiej niż niejeden potomek odwiecznych rodów 
szlacheckich. Wielu tych dawnych przedstawicieli 
szlacheckich i magnackich rodów hołdowało bo-
wiem pysze. A jak głosi treść pieśni religijnej „Py-
cha światowa niechaj co chce wróży. Co na swe 
skronie wije wieniec z roży”. Trzeba było  dzie-
sięcioleci postu – wiekowej niewoli, aby szlachta 
potrafiła wyzbyć się pychy i zbratać z innymi sta-
nami, a ci przedstawiciele innych stanów mogli 
by przyjąć klejnot szlachectwa. Przykładem jest 
i pozostanie sam Ryszard hrabia Bochenek – Do-
browolski. Przyjmujące szlachectwo jako klejnot, 
zobowiązał się, że odkąd wszystkie swoje talenty, 
jakie posiadał powinien przekazać społeczeń-
stwu. A ponieważ  opatrzność obdarowała go 
wybitnie bardzo wieloma talentami, tak że można 
dziś bez kozery, hrabiego Ryszarda nazwać czło-
wiekiem renesansu. Zasadom, które przyjął był 
wierny nawet w czasie trudnego okresu choroby 

i z obranej drogi nie ustępował mimo zmęczenia, 
aż do swej śmierci. Talentów nie zmarnował! Przez 
ostatnie dwa lata życia, przebywając w szpitalu 
im. L. Rydygiera w Krakowie, nie tylko nie zaprze-
stał pisania, ale wykonał ołówkiem serię ponad 
stu obrazów formatu A4 pt. „Królowie i książęta 
Polski”. Ile zaś dzieł; rysunków, obrazów, medalio-
nów i innych artystycznych piękności pozostawił 
po sobie Ryszard hrabia Bochenek – Dobrowolski, 
znają tylko przyjaciele i wtajemniczeni. Aż dziw 
bierze jak on potrafił wygospodarować na towa-
rzystwo czas. Nadeszła więc pora, aby iwanowic-
ka społeczność mogła zobaczyć choć jakąś część 
twórczości mistrza na wystawie w Iwanowicach. 
No i na koniec wspomnieć trzeba zasługi hra-
biego Ryszard Bochenek – Dobrowolskiego dla 
Iwanowic. Cennym dziełem jest staranne opra-
cowanie życiorysów herbowych właścicieli Dóbr 
Ziemskich Iwanowic od wieku XIII począwszy, do 
drugiej połowy XIX wieku. Warto starannie zagłę-
bić za autorem różne okresy z dziejów Iwanowic, 
a to pozwoli nam mieszkańcom tej ziemi odczuć 
sentyment, a nawet miłość do tej naszej wspólnej 
małej ojczyzny i do naszych przodków, starają-
cych się – mimo niełatwych czasów – żyć godnie, 
wyznając swoją wiarę i kontynuując z pokolenia 
na pokolenie chrześcijańskie zwyczaje. W iwano-
wickim drewnianym, parafialnym kościele znaj-
dują się między wieloma sakralnymi skarbami 
obrazy olejne, przedstawiające drogę krzyżowa. 
Zakupiono je jeszcze za proboszcza, księdza Mi-
kołaja Szymonowicza w połowie XIX wieku. Przez 
cały miniony czas na płótnie osiadały cząstki ku-
rzu, gdyż powierzchnia tychże obrazów nie była 
pod szkłem celowo, gdyż według znawców olejny 
obraz na płótnie żyje i oddycha naturalnie, tracąc 
jednak z każdym minionym rokiem ostrość barw. 
Pan Ryszard fachowym okiem ocenił stan obra-
zów i podjął się dzieła ich renowacji. – Czynił to 
za czasów proboszcza ś.p. Marka Jacaka – kończąc 
za obecnego księdza Ryszarda Suchanowskiego, 
bez rozgłosu, tak że tylko czujne oko wiernych 
mogło zauważyć, że obrazy jakby nagle rozbłysły 
nowym blaskiem. A to działo się za sprawą wła-
śnie wprawnej ręki konserwatorskiej hrabiego 
Bochenek – Dobrowolskiego. 

Konserwacja i odnowienie stacji drogi krzy-
żowej, to nie jedyny dar dla parafii. Następnym 
dziełem złożonym było sporządzenie inwentary-
zacji dóbr kościelnych, w tym wnętrza podziem-
nej, kościelnej krypty, gdzie spoczywają snem 
wiecznym doczesne szczątki pracujących tutaj 
kiedyś księży, oraz właścicieli ziemskich z rodu 
Walewskich. Pan Ryszard hrabia Bochenek – Do-
browolski zebrał wszystkie wyniki swoich badań 
i zamieścił w opracowaniu historycznej publika-
cji o kościele. Oficjalnie podziękowanie w formie 
dyplomu przesłał Panu Ryszardowi ksiądz biskup 
ordynariusz Kielecki Jan Piotrowski, z datą 25 
czerwca 2015 roku. 

W rok później Ryszard hrabia Bochenek – Do-
browolski zmarł i został pochowany na Cmenta-
rzu Podgórskim w Krakowie. 

Zapamiętany został przez setki ludzi, z który-
mi się spotykał; współmieszkańców, naukowców 
z instytutu w którym pracował, artystów, pisarzy, 
poetów, rzeźbiarzy, dyplomatów, przedstawicieli 
historycznych herbów rodów. No i przede wszyst-
kim pozostanie na zawsze w sercu żony Elżbiety 
Żórawskiej – Dobrowolskiej, towarzyszki życia, 
kobiety dzięki której znalazł przystań na dwie de-
kady właśnie tutaj w Iwanowicach. 

Adam Miska 




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

