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Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce już kolejny numer  
„Głosu Iwanowic”. To wydanie podsumowu-
je przede wszystkim wydarzenia wakacyjne. 
Dowiecie się Państwo jak wakacje spędzały 
dzieci z naszego terenu korzystając z ofert 
przedstawionych przez placówki oświatowe, 
kluby sportowe, Planetę Marzeń  oraz GCKiB.  
Czytając ten numer  dowiecie się  jakie projektu 
zostały zrealizowane i jakie propozycje eduka-
cyjne  mamy dla naszych mieszkańców do końca 
tego roku. Zapoznacie się  również z relacjami 
ważnych wydarzeń dotyczących jednostek OSP 
z terenu naszej gminy. W tym numerze zostanie 
podsumowana działalność Rady Gminy Iwano-
wice oraz Wójta w kadencji 2015 – 2018, przede 
wszystkim przedstawione zostaną zrealizowa-
ne wydatki inwestycyjne dla poszczególnych 
sołectw.  W tym numerze zostanie Państwu 
przedstawiony program i działania na terenie 
Gminy Iwanowice, jakie podjęliśmy w związku 
z obchodami 100-letniej Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości.

Rozpoczął się rok szkolny 2018/2019 dla wielu 
czas wzmożonej pracy. Wszystkim czytelni-
kom naszej gazety życzymy wytrwałości w tych 
kolejnych, intensywnych miesiącach. Wszystkim 
nauczycielom na czas pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej życzymy pozytywnej energii, jakże 
potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych am-
bitnych zamierzeń i realizacji często niełatwych 
przedsięwzięć. Uczniom  życzymy sukcesów w 
zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności, a 
rodzicom spokojnego roku szkolnego. 
Kolejny numer „Głosu Iwanowic” pojawi się tuz 
przed Świętami Bożego Narodzeni, ale póki co 
zapraszamy do lektury i przeczytania artykułów 
w tym numerze który maja Państwo w rękach.

Życzę miłej lektury. 
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Redaktor Naczelna
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Wójt Gminy Iwanowice
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice oraz
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  
w Iwanowicach 

Serdecznie zapraszają Mieszkańców Gminy
na uroczystości związane z obchodami 

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  
11 LISTOPADA 2018

W programie:

11.30 
zbiórka na rynku w Iwanowicach

11.45 
uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem  
w Iwanowicach

12.00 
uroczysta Msza Św. w kościele pw. Trójcy  
Świętej w Iwanowicach

13.00 
Gala Finałowa Podsumowująca projekt „Ocalmy od 
zapomnienia dzieje wyzwolenia”
- koncert Reprezentacyjnej Orkiestry „Tempo”  

z Iwanowic
- występ Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat”
- występ Gminnego Zespołu Ludowego
- rozdanie nagród w konkursach o tematyce  

niepodległościowej
- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
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Rada Gminy Iwanowice  KADENCJA 2014 - 2018

Podziękowanie dla Radnych oraz Sołtysów
Z okazji zakończenia VII kadencji Rady Gminy w Iwanowicach pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania i wyraz 
uznania, za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej i za trud wniesiony w rozwój idei samorządowej. 

Dziękuję za twórczy wysiłek i mądrość, które sprawiają, że tak dużo inwestycji w Gminie Iwanowice  udało się zrealizować lub 
rozpocząć ich realizację. Wydatki inwestycyjne w latach 2015-2018 wyniosły ponad 15,5 mln zł, a na rok 2018 zostały zaplano-
wane na kwotę 14,5 mln zł.  Mam nadzieję, że wykonana w latach 2014-2018 praca dla dobra mieszkańców Gminy Iwanowice 
zawsze będzie dla Państwa źródłem satysfakcji, jak również inspiracją do dalszych działań.

Jednocześnie życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Z wyrazami szacunku

Robert Lisowski 
Wójt Gminy Iwanowice

Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy Iwanowice 2014-2018

Robert Lisowski 
Wójt Gminy Iwanowice

RADA GMINY 
IWANOWICE 2014-2018

Mirosław Rosa  
Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Piekara 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

RADNI

Mariusz Baran

Renata Burda

Jolanta Ciaranek

Iwona Grabara

Aleksandra Karnia

Lucyna Marchańska

Elżbieta Morek

Justyna Mularczyk

Wiesława Musiałek

Dionizy Patoła

Edward Stopiński

Grzegorz Siuta

Jolanta Zębala



Głos Iwanowic | 5 

z życia gminy PODSUMOWANIE KADENCJI

Gmina Iwanowice urzeka swym malowniczym położeniem. Znacz-
ny obszar zajmuje Dłubiański Park Krajobrazowy, obejmujący dolinę 
Dłubni wraz z przylegającymi do niej fragmentami wierzchowiny. Z 
pięknem natury harmonijnie współgrają znajdujące się na terenie 
gminy zabytki architektury drewnianej oraz murowanej. Bliskość Kra-
kowa (od królewskiego miasta dzieli nas jedynie ok. 20 km) sprawia, że 
z roku na rok przybywa nam nowych mieszkańców. Od 2015 r. gmina 
dysponuje Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym wy-
znaczono ponad 300 ha nowych terenów pod budowę jednorodzinną. 
Ostatnie cztery lata to czas intensywnego rozwoju infrastrukturalnego. 

Dzięki uporządkowaniu wydatków na oświatę oraz środkom unijnym 
udało nam się rozpocząć proces modernizacji poszczególnych obsza-
rów funkcjonowania gminy. Wszystkie nasze działania cechuje duża 
dbałość o środowisko naturalne. Poniżej prezentujemy najważniejsze 
inicjatywy ostatnich czterech lat oraz plany na przyszłość. Jeżeli nato-
miast chcą Państwo wirtualnie poznać naszą gminę zapraszam do od-
wiedzenia oficjalnej strony Gminy Iwanowice www.iwanowice.pl, na 
której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat histo-
rii, zabytków, turystyki oraz aktualności z życia naszej małej ojczyzny. 
Gmina Iwanowice posiada także swoje profile w mediach społeczno-
ściowych (facebook, twitter) oraz własną telewizję na kanale YouTube. 

Wójt Gminy Iwanowice 
dr Robert Lisowski

PROJEKTY UNIJNE

Gmina Iwanowice jest jednym z liderów wśród samorządów Małopol-
ski w zakresie pozyskiwania środków unijnych. W ostatnich czterech 
latach otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację 18 projektów unij-
nych, w tym 12 projektów o charakterze inwestycyjnym (rozbudowa 
kanalizacji, oczyszczalnie przydomowe, rewitalizacja przestrzeni pu-
blicznej, modernizacja drogi powiatowej, modernizacja szkoły, centra 
rekreacyjno-sportowe, ścieżki rowerowe), 3 projekty społeczne (utwo-
rzenie placówki dziennego pobytu dla seniorów, utworzenie placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, projekt GOPS wspierający 
osoby wykluczone) oraz 2 projekty partnerskie z zakresu OZE (wymia-
na pieców oraz montaż instalacji OZE). Przewidywana wartość realiza-
cji tych zadań wyniesie ponad 35 mln zł. 

INWESTYCJE DROGOWE

W latach 2015-2018 zmodernizujemy w sumie ok. 15 km dróg gmin-
nych, dofinansujemy nowe nakładki na ponad 14 km dróg powiato-
wych, wykonamy ponad 5 km chodników przy drogach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich. Kluczową inwestycją drogową jest mo-
dernizacja drogi powiatowej łączącej Widomą z Iwanowicami Dwor-
skimi z środków PROW, własnych oraz Powiat Krakowskiego, gdzie 
wykonamy nową nakładkę wraz chodnikiem na długości ponad 2 km. 
Całkowita wartość tej inwestycji przekroczy 3 mln zł. 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Rozpoczęliśmy przebudowę wodociągu w Władysławie-Grzegorzowi-
cach-Celinach na długości 5 km. Pozyskaliśmy środki unijne na budo-
wę dwóch studni głębinowych w Maszkowie i Poskwitowie Starym, w 
tym roku wybudujemy 112 oczyszczalni przydomowych z środków 
PROW. W ramach rozbudowy kanalizacji sanitarnej wykonaliśmy nowe 
odcinki sieci w Iwanowicach Dworskich, Iwanowicach Włościańskich 
oraz Sieciechowicach. Rozpoczynamy w tym roku kanalizację Rynku w 
Sieciechowicach – wartość inwestycji to kwota ponad 2,7 mln zł. Pozy-
skaliśmy środki unijne z MRPO na kolejne 11 km sieci kanalizacyjnej w 
systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach: Iwanowice Dwor-
skie i Włościańskie, Lesieniec, Maszków i Sieciechowice. Wartość tej 
inwestycji wyniesie ponad 8 mln zł. Okres realizacji to lata 2018-2020. 

OŚWIATA 

Uporządkowaliśmy finansowanie oświaty w gminie. Dzięki temu rocz-
nie oszczędzamy ok. 1,5 mln zł. Wykonaliśmy szereg inwestycji w bu-
dynkach szkolnych. Między innymi termomodernizacja szkoły w Po-
skwitowie, remont w budynkach szkół w Damicach i Grzegorzowicach, 
termomodernizacja szkoły w Iwanowicach wraz z przebudową części 
budynku na potrzeby przedszkola na kwotę ponad 3,2 mln zł, rozbu-
dowa szkoły w Celinach na kwotę ponad 2,2 mln zł, uruchomienie w 
Grzegorzowicach Wielkich placówki wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży z środków MRPO za kwotę ponad 1 mln zł. 

Czyste powietrze
Gmina Iwanowice systematycznie stara się wspierać mieszkańców w 
zakresie dofinansowania montażu odnawialnych źródeł energii oraz 
ekologicznych palenisk. W okresie ostatnich dwóch lat w ramach 
programu PONE oraz dofinansowania unijnego wymienimy w sumie 
ponad 100 pieców węglowych. Na kolejne ponad 50 pieców mamy 
dofinansowanie w następnych latach. Ponadto, w ramach projektu 
partnerskiego 136 gospodarstw z terenu Gminy Iwanowice otrzyma 
dofinasowanie do montażu instalacji OZE (do wyboru: kolektory sło-
neczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, piece na biomasę). Cał-
kowita wartość tych inwestycji będzie wynosić ponad 3,8 mln zł. 

GMINA IWANOWICE  
podsumowanie kadencji 2014-2018
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z życia gminy PODSUMOWANIE KADENCJI

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Ponad 2,3 mln zł otrzymaliśmy środków unijnych na rewitalizację prze-
strzeni publicznej w Biskupicach, Maszkowie i Sieciechowicach. W ra-
mach tych środków zostanie zmodernizowany Rynek w Sieciechowi-
cach oraz powstaną centra rekreacyjno-sportowe w Biskupicach i 
Maszkowie. Ponadto, w tej kadencji wykonaliśmy centrum rekreacyj-
no-sportowe w Iwanowicach, a do października br. zostaną wybudo-
wane Otwarte Strefy Aktywności w Sieciechowicach i Żerkowicach. 
Natomiast z środków LGD „Jurajska Kraina” planujemy jeszcze w tym 
roku wykonać place zabaw w Poskwitowie Starym, Władysławie oraz 
Zalesiu. Przewidywana wartość inwestycji na rewitalizację przestrzeni 
publicznej i infrastrukturę sportową wyniesie ponad 5,5 mln zł. 
W tym roku rozpoczęła się również budowa dwóch ścieżek rowero-
wych w ramach dofinansowania unijnego na łączną kwotę ponad 3,6 
mln zł. Do 2020 r. powstaną w Gminie Iwanowice dwie trasy rowerowe: 
Maszków – Iwanowice Włościańskie oraz Iwanowice Włościańskie – 
Biskupice. W ramach projektu wybudowane zostaną trasy rowerowe, 
ścieżki pieszo-rowerowe oraz 3 Miejsca Obsługi Rowerzysty wyposa-
żone m.in. w wiaty, stojaki i tablice informacyjne. 

Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Gminy Iwanowice funkcjonuje 15 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W latach 2015-2018 na funkcjonowanie bieżące jed-
nostek oraz wydatki inwestycyjne wydamy ponad 3,1 mln zł. Dzięki 
środkom własnym oraz dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego (w ramach programu Bezpieczna Mało-
polska) i Komendy Wojewódzkiej PSP wszystkie jednostki są wyposa-
żone w nowoczesny sprzęt ppoż. w tym torby medyczne czy też selek-
tywne wywoływanie. Dla OSP Sieciechowice został zakupiony nowy 
samochód strażacki marki IVECO, który dofinansowano z budżetu 
Gminy Iwanowice w kwocie prawie 200 000 zł. Dokonaliśmy moderni-
zacji budynków i otoczenia remiz na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. 

Seniorzy
Gmina Iwanowice w ostatnich 4 latach zrealizowała szereg projektów 
dla seniorów. Dzięki dofinasowaniu z Urzędu Wojewódzkiego przez 
prawie 3 lata funkcjonowały Ośrodki Wsparcia dla seniorów i młodzie-
ży w Celinach, Sieciechowicach oraz  Widomej i Iwanowicach. W tym 
roku w ramach Programu Senior+ uruchomiona zostanie placówka 
dla seniorów w Poskwitowie Starym z filią w Władysławie. Pod egidą 
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek świetnie funkcjonują kluby se-
niora w Widomej i Poskwitowie. Ponadto, dzięki dofinansowaniu unij-
nemu w przyszłym roku powstanie w budynku byłego gimnazjum w 

Grzegorzowicach Wielkich placówka dziennej opieki i aktywizacji se-
niorów. Przy placówce zostanie uruchomione centrum wsparcia opie-
kunów nieformalnych oraz bezpłatna wypożyczalnia sprzętu dla osób 
niepełnosprawnych i starszych. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 
2,2 mln zł. Przewidywany całkowity koszt projektu wraz z dostosowa-
niem budynku do potrzeb osób starszych to kwota ponad 3,5 mln zł. 
Projekt ten Gmina Iwanowice realizuje w partnerstwie z Fundacją Ma-
łopolska Izba Samorządowa. 

Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej

W czerwca br. na uroczystej gali konkursu Małopolski Lider Przedsię-
biorczości Społecznej 2018 Gmina Iwanowice została nagrodzona w 
kategorii „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”. To prestiżowe 
wyróżnienie otrzymaliśmy za podejmowanie nowych inicjatyw w za-
kresie rozwoju lokalnej społeczności, w których istotne miejsce zajmu-
je ekonomia społeczna. Kapituła konkursu doceniła projekty społecz-
ne realizowane na terenie gminy oraz utworzenie Spółdzielni Socjalnej 
„Nad Dłubnią”, której pół roku działalności pokazuje jak bardzo była 
potrzebna. Dzięki Spółdzielni nie tylko 5 osób ma pracę, ale systema-
tycznie realizowane są zadania o charakterze komunalnym jak kosze-
nie poboczy, sprzątanie terenów zielonych, przystanków oraz miejsc 
publicznych, drobne remonty czy wreszcie świadczenie usług aseniza-
cyjnych dla mieszkańców.

Kultura 

Działalność powstałego w 2015 r. Gminnego Centrum Kultury i Biblio-
tek w Iwanowicach cechuje umiejętność pozyskiwania środków ze-
wnętrznych na projekty kulturalne i czytelnicze, nowatorska oferta 
dostosowana do różnych grup wiekowych oraz szeroka działalność 
wydawnicza i promocyjna. Największym sukcesem GCKiB była niewąt-
pliwie realizacja projektu LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji) na 
przełomie 2017 i 2018 r. w ramach którego prowadzone były szkolenia 
rozwijające kompetencje ruchowe, rodzicielskie i opiekuńcze, osobiste 
i obywatelskie, komputerowe oraz językowe. W ramach projektu zre-
alizowano 1 236 godzin zajęć w 11 placówkach na terenie gminy. W 
sumie przedszkolnych zostało prawie 300 dorosłych mieszkańców 
gminy Iwanowice. Ponadto, GCKiB realizuje szereg projektów wła-
snych w ramach działania Dom Kultury+, prowadzi we współpracy z 
Wyższą Szkołą Humanitas Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy oraz dzie-
cięcy zespół teatralny „Kwadrat” odnoszący sukcesy na przeglądach 
zespołów teatralnych. W ramach GCKiB funkcjonują 3 świetlice wiej-
skie, 2 filie biblioteczne, 3 orkiestry dęte i Kapela Ludowa „Maszkowia-
cy” oraz koła gospodyń wiejskich i zespoły śpiewacze.



Głos Iwanowic | 7 

Rozbudowa szkoły w Celinach

W dniu 26 września na zebraniu z rodzicami 
szkoły podstawowej w Celinach przedstawili-
śmy założenia projektowe dotyczące rozbu-
dowy tego budynku. Rozbudowa będzie pro-
wadzona w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
Wykonawca, firma NOVIX, przedstawił wizu-
alizację nowego obiektu oraz założenia pro-
jektowe. W tym roku planowana jest rozbiór-
ka starego obiektu – Dom Nauczyciela oraz 
postawienie nowego budynku w stanie suro-
wym. Budynek będzie składał się z piwnicy, 
parteru oraz dwóch piętrowych kondygnacji. 
Budynek będzie dostosowany do obowiązu-
jących przepisów p-pożarowych oraz osób 
niepełnosprawnych (będzie wyposażony w 
windę). Inwestycja ma na celu zwiększyć po-
wierzchnię użytkową istniejącego obiektu 
szkoły – powstaną dodatkowo 3 sale lekcyjne 
oraz sala komputerowa, jadalnia z zapleczem 
kuchennym, gabinety dla psychologa, logo-
pedy oraz szatnie i toalety (w tym dla osób 
niepełnosprawnych).  Na chwilę obecną war-
tość inwestycji wynosi 2,2 mln zł. Zgodnie z 
umową w lipcu przyszłego roku budynek po-
winien być oddany do użytkowania.

Wodociąg w Zagaju 
wybudowany

Zakończyliśmy budowę wodociągu w Zagaju. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 99 200 zł. 
Wykonano 953,90 m linii głównej, 7,03 m 
przyłączy oraz 7 hydrantów. Wykonawcą był 
SKR Iwanowice.

Kolejne 40 pieców węglowych 
do wymiany
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił wyni-
ki kolejnego naboru na dotacje do wymiany 
pieców w ramach programu PONE. Gmina 
Iwanowice po raz kolejny otrzymała dotację 
na wymianę 40 pieców. Całkowita wartość 
projektu wynosi 360 000 zł, kwota dotacji z 
WFOŚiGW - 180 000 zł, wkład mieszkańców - 

105 000 zł, wkład Gminy - 75 000 zł. Do projek-
tu mamy już zgłoszonych 40 gospodarstw. Do 
końca października nastąpi wymiana pieców. 

Modernizacja dróg gminnych i 
powiatowych

Zakończyliśmy remont dróg gminnych i po-
wiatowych. Nakładki asfaltowe wykonawca 
ułożył na długości 2,9 km dróg gminnych. 
Wartość tej inwestycji wyniosła ponad 770 
tys. zł (kwota wzrosła w stosunku do pierwot-
nej z powodu dodatkowej inwestycji w Nara-
mie na ul. Pod Kopcem). Drogi zmodernizo-
wano w Naramie, Damicach, Iwanowicach 
Włościańskich, Grzegorzowicach Małych, Le-
sieńcu, Sieciechowicach, Sułkowicach, Masz-
kowie, Krasieńcu Zakupnym, Władysławie i 
Zalesiu. Powiat Krakowski położy nowe na-
kładki w Naramie - droga w kierunku Owczar 
oraz w Krasieńcu Zakupnym. Gmina Iwanowi-
ce dofinansuje inwestycje powiatowe w kwo-
cie 350 tys. zł.

Kluby Senior+ powstaną 
w Poskwitowie Starym i 
Władysławie 

W tym roku zakończą działalność Ośrodki 
Wsparcia dla Seniorów i Młodzieży, które od 
kilku lat z wielkim powodzeniem funkcjonują 
na terenie naszej Gminy przy szkołach pod-
stawowych. Wojewoda Małopolski zapowie-
dział zaprzestanie finansowania tej formy 
wsparcia dla seniorów i zachęcił gminy do 
składania wniosków na tworzenie Klubów Se-
niora w ramach rządowego Programu Se-
nior+. 
Miło nam poinformować, że Gmina Iwanowi-
ce otrzymała dofinansowanie na uruchomie-
nie Klubu Seniora w świetlicy wiejskiej w Po-
skwitowie Starym oraz jego filii w remizie OSP 
w Władysławie. W tym roku przeprowadzimy 
prace remontowe w tych budynkach oraz 
zakupimy wyposażenie, aby spełnić standar-
dy wymagane w Programie Senior+. Kwota 
dofinansowania wynosi 112  928 zł a całko-
wita wartość projektu 141 160 zł. Od stycznia 
2019 r. kluby rozpoczną swoją działalność i 
już dzisiaj serdecznie zapraszamy seniorów 
do uczestnictwa. Ofertę zajęć przedstawimy 
pod koniec roku.

Remont remizy w Widomej

W okresie od kwietnia do lipca br. odbył się 
remont w remizie OSP w Widomej. Z racji 
tego, że budynek jest własnością OSP, druho-
wie sami odpowiadali za proces inwestycyjny. 
Na ten cel otrzymali dofinansowanie z Gminy 
Iwanowice w kwocie 42 500 zł oraz Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Krakowie w kwocie 6 
000 zł. W ramach tych środków finansowych 
wymieniono m.in. drzwi wewnętrzne i ze-
wnętrzne do remizy, część okien w garażu, 
położono wylewkę żywiczną, wycyklinowano 
podłogę w sali spotkań oraz pomalowano 
ściany wraz nałożeniem marmolitu.

Zakończony remont remizy 
OSP w Sułkowicach

W ramach zadania pn. Dostosowanie po-
mieszczeń remizy OSP w Sułkowicach do pro-
wadzonej działalności pożytku publicznego z 
zakresu ratownictwa i ochrony ppoż. zrealizo-
wano następujące prace:
• położenie tynków oraz malowanie na łącznej 

powierzchni 180 m2;
• wykonanie i zamontowanie balustrad schodo-

wych z prętów stalowych na ok 16 mb; 
• wykonanie okładzin schodowych płytek ka-

mionkowych „Gres” na powierzchni 35 m2; 
• wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwięko-

wej - na powierzchni 100 m2; 
• wykonanie posadzki cementowej i płytek ka-

mionkowych gr 12 mm na powierzchni 100 
m2;

• dokonano wymiany 4 okien na wieży.
Łączny koszt projektu wyniósł 50 599,99 zł w 
tym 42 500 zł to dotacja z Urzędu Gminy za co 
serdecznie dziękujemy, a kwota 8099,99 zł to 
wkład własny OSP Sułkowice .
Chciałbym również nadmienić, iż w ramach 
przygotowań do obchodów 70-lecia jednost-
ki OSP Sułkowice z własnym środków i wła-
snymi siłami odnowiła pozostałe pomieszcze-
nia na łączna kwotę ponad 8 tys. zł.

Paweł Adamek 
Prezes OSP Sułkowice

z życia gminy INWESTYCJE
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Biskupice
W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę - 2 265 412,90 zł. 
Planowane wydatki w 2018 r. - 190 748,77 zł. 
2015
• Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz opadowej wraz z utwar-

dzonym poboczem w Iwanowicach Dworskich i Biskupicach przy dro-
dze powiatowej w kierunku Sieciechowic. Projekt kontynuowany 
po poprzedniku, zakończony w połowie 2015 r., w części dofinansowany 
z PROW. Koszt kanalizacji sanitarnej - 666 665,35 zł., kanalizacji opadowej 
- 492 828,47 zł. Wartość całkowita tej inwestycji - 1 159 493,82 zł. 

• opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji centrum wsi Bisku-
pice - 5 570 zł

• zakup materiałów do ogrodzenia działki na której położona jest remiza 
OSP Biskupice - 3 273,96 zł

• zakup pompy szlamowej dla OSP Biskupice - 6 220 zł
• modernizacja boiska w Biskupicach (m.in. nowe piłkochwyty, bramki, ka-

biny dla zawodników) - 21 986,45 zł.
• remonty na drogach i poboczach w Biskupicach (m.in. nowe nawierzch-

nie asfaltowe, zjazdy do posesji) - 76 439,73 zł
• nakładka asfaltowa na drodze powiatowej w Iwanowicach Dworskich 

i Biskupicach (środki Powiatu Krakowskiego) - 600 448 zł. 
Całkowite wydatki inwestycyjne w 2015 r. - 1 873 431,96 zł
2016
• opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby rewitalizacji - 

3 444 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 15 473,40 zł
• remonty nawierzchni na drogach gminnych - 103 140,51 zł
Całkowite wydatki inwestycyjne w 2016 r. - 122 057,91 zł
2017
• przebudowa drogi gminnej Biskupice-Sucha - 199 465,56 zł
• projekt rewitalizacji dla Biskupic - 20 000 zł
• inwestycje w remizie OSP Biskupice - 44 457,47 zł
• zakup sprzętu bojowego dla OSP Biskupice - 6 000 zł
Całkowite wydatki inwestycyjne w 2017 r. - 269 923,03 zł
2018
• inwestycje w remizie OSP Biskupice - 10 748,77 zł
• renowacja kapliczki oraz przeniesienie jej na nowe miejsce - ok. 40 000 zł
• rewitalizacja centrum Biskupic - projekt unijny - planowane środki na ten 

rok zapisane w budżecie gminy - ok. 140 000 zł 
Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 r. - 190 748,77 zł 

Celiny
W latach 2015 -2017 wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę - 1 624 716,51 
zł. Planowane wydatki w 2018 r. - 1 099 152 zł. 
2015 
• nowe nawierzchnie na drogach gminnych - 61 204,34 zł
• modernizacja dachu świetlicy wiejskiej - 7 233,40 zł
• audyt energetyczny dla budynku Dom Nauczyciela - 7 500 zł 
• zakupy sprzętu dla OSP Celiny - 5 500 zł
• budowa boisk sportowych w Celinach - 811 239,89 zł ( dofinansowanie 

z PROW - 496 367,58 zł)
• wydatki majątkowe w szkole w Celinach - 17 872 zł
• modernizacja przepustu Celiny Wielki Dół - 129 200,94 zł

• remonty w OSP Celiny - 5 997,46 zł
Całkowite wydatki inwestycyjne w 2015 r. - 1 045 748,03 zł
2016
• zakup pompy głębinowej - 9 102 zł
• przebudowa drogi gminnej Celiny Solcówki - 66 324,84 zł
• przebudowa drogi gminnej Celiny k. Gryc - 37 629,14 zł
• przebudowa drogi gminnej Celiny - Wielki Dół - 87 379,10 zł
• inwestycje w remizie OSP Celiny,  w tym zakup sprzętu - 34 691,40 zł
• dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na długości 1 975 mb - 

171 330,54 zł
Całkowite wydatki inwestycyjne w 2016 r. - 406 457,02 zł
2017 
• modernizacja remizy OSP Celiny - 118 255,17 zł
• zakup sprzętu dla OSP Celiny - 10 637,10 zł
• adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Nauczyciela na potrzeby szko-

ły (dokumentacja, ekspertyzy) - 20 065 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 1 560 zł
• remont drogi gminnej Celiny Podgaje - 21 994,19 zł
Całkowite wydatki inwestycyjne w 2017 r. - 172 511,46 zł
2018 
• zakup sprzętu dla OSP Celiny  - 4 652 zł
• rozbudowa budynku szkoły w Celinach - 1 049 000 zł
• modernizacja świetlicy wiejskiej - ok. 44 000 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - ok. 1 500 zł
Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 r. - 1 099 152 zł 

Damice
W latach 2015 -2017 wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę - 321 157,94 zł. 
Planowane wydatki w 2018 r. - 116 800 zł. 
2015
• remont drogi gminnej Damice - Lipówki - 22 643,75 zł
• modernizacja budynku OSP Damice - 10 000 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 15 000 zł
2016
• remont drogi gminnej Damice-Lipówki - 72 302,23 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 15 165,30 zł
2017
• remont dróg gminnych - 75 951,95 zł
• inwestycje przy budynku OSP Damice - 42 943,01 zł
• modernizacja budynku szkoły podstawowej w Damicach - 147 783 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 2 950 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE  
dla poszczególnych sołectw w latach 2015-2018
W latach 2015-2018 zrealizowaliśmy cały szereg inwestycji w poszczególnych sołectwach naszej gminy. 
Przedstawiony dla każdej miejscowości wykaz wynika z zapisów na kontach analitycznych budżetu Gminy 
Iwanowice.  Wartość całkowita wydatków w latach 2015-2017 wyniosła 15 544 327,08 zł.  Planowane wydatki 
inwestycyjne w 2018 r. wyniosą 14 522 311,89 zł.  Zapraszamy do lektury.
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• zakupy wyposażenia dla OSP Damice - 3 886,23 zł
2018
• modernizacja i zakup wyposażenia dla świetlicy w budynku OSP Damice 

- ok. 20 000 zł
• przebudowa drogi gminnej k. szkoły - 56 800 zł
• przebudowa drogi gminnej Damice - Lipówki - ok. 40 000 zł

Domiarki
W latach 2015 -2017 wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę - 67 746,33 zł. 
Planowane wydatki w 2018 r. -  64 621,12 zł. 
2015
• opracowanie projektu zastępczego dla chodnika w ciągu drogi krajowej 

- 6 150 zł
2016
• koszty postepowania administracyjnego związanego z przebudową 

chodnika w ciągu drogi krajowej - 231,80 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego (przejście dla pieszych oraz chodnik) 

- 35 504,32 zł
2017
• zakup pompy dla hydroforni w Domiarkach - 4 180,17 zł
• zakup dwóch wiat przystankowych - 9 589,98 zł
• dofinansowanie remontu drogi wewnętrznej przy szkole podstawowej 

w Widomej - 12 090,06 zł
2018
• opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi krajowej 

od przystanku w kierunku lasu - 14 621,12 zł
• przebudowa chodnika wzdłuż drogi krajowej - ok. 50 000 zł

Grzegorzowice Małe
W latach 2015 -2017 wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę - 155 165,80 zł. 
Planowane wydatki w 2018 r. -  52 260 zł. 
2015
• remont mostu na Dłubni w Grzegorzowicach Małych - 3 690 zł
2015
• przebudowa drogi gminnej - 94 741,31 zł
2017
• remont dróg dojazdowych do pól - 32 386,49 zł
• remont mostu na Dłubni w Grzegorzowicach Małych - 9 348 zł
• odnowienie rowów i przepustów przy drodze gminnej - 15 000 zł 
2018
• remont dróg dojazdowych do pól - 35 000 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego przy granicy z Laskami Dworskimi - 

17 260 zł

Grzegorzowice Wielkie
W latach 2015 -2017 wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę - 941 496,80 zł. 
Planowane wydatki w 2018 r. -  ok. 616 930 zł. 
2015
• wykonanie nawierzchni asfaltowej przy drodze gminnej (Wiliński) - 

10 246,73 zł
• modernizacja remizy OSP w Grzegorzowicach - 15 062,99 zł
• przebudowa mostu na Dłubni - Lesieniec(Toporek) - Grzegorzowice Wiel-

kie - 98 698,69 zł
• dotacje na zakup sprzętu bojowego dla OSP Grzegorzowice - 4 800 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 20 054,32 zł
• remont w Domu Nauczyciela - 4 048,35 zł
• montaż przepustów przy drodze powiatowej - 7 195,50 zł
2016
• przebudowa drogi gminnej w kierunku Władysława - 79 887,78 zł
• przebudowa drogi gminnej (Cieślik) - 14 321,81 zł
• modernizacja remizy OSP w Grzegorzowicach - 13 230 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 6 998,70 zł
• wykonanie miejsc postojowych przy boisku sportowym w Grzegorzowi-

cach - 41 500 zł
• remont dachu na budynku szkoły w Grzegorzowicach - 47 478 zł
• zakup i montaż korytek przy drodze powiatowej - 6 373,86 zł
• dotacje na zakup wyposażenia dla OSP Grzegorzowice - 1 834 zł

2017
• przebudowa drogi wraz z budową chodnika przy szkole w kierunku Wła-

dysława - 182 566,51 zł
• budowa drogi gminnej (Kuliś) - 48 387,51 zł
• przebudowa drogi gminnej  (Majek) - 28 815,58 zł
• projekt budowlany nowoczesnego zaplecza rekreacyjno-sportowego - 

8 730 zł
• dotacje na zakup wyposażenia dla OSP Grzegorzowice - 9 636,61 zł
• inwentaryzacja techniczna budynku szkoły w Grzegorzowicach - 4 000 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 1 230 zł
• dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej - 286 399,86 zł
2018
• modernizacja remizy OSP Grzegorzowice - 135 830 zł
• modernizacja budynku szkoły na potrzeby uruchomienia Placówki 

Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży - 460 100 zł
• zakup wiaty przystankowej - 5 000 zł
• rozbudowa oświetlenia przy boisku sportowym w Grzegorzowicach - ok. 

16 000 zł

Iwanowice Dworskie
W latach 2015 -2017 wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę -  2 279 280,30 
zł. Planowane wydatki w 2018 r. -  ok. 438 000 zł. 
2015
• budowa kanalizacji sanitarnej Babia Góra - 732  239,96 zł (refundacja 

z środków PROW - 445 421 zł)
• koncepcja rewitalizacji centrum Iwanowic Dworskich - 4 157 zł
• projekt oświetlenia (Babia Góra) - 811,80 zł
• modernizacja drogi powiatowej Iwanowice Dworskie - Biskupice - 

600 448 zł
• zjazdy oraz wykonanie ciągu pieszego z destruktu wzdłuż drogi powiato-

wej Iwanowice Dworskie - Biskupice - 38 980,77 zł
2016
• remont drogi gminnej (Pieronek) - 12 222,53 zł
• zakup wyposażenia dla oczyszczalni ścieków  i szaf sterowniczych dla 

przepompowni- 21 270 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego (Babia Góra) - 14 000 zł
2017
• budowa chodnika w ramach rozbudowy kanalizacji sanitarnej - 31 676 zł
• remont drogi gminnej (Grochowina) - 14 351,23 zł
• budowa kanalizacji sanitarnej (Iwanowice Dworskie (Poskwitów) oraz 

Iwanowice Włościańskie (Ogrody) - 759 323,24 zł
• dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej (Ulesie) - 22 800 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego (SKR) - 14 900 zł;
• rozbudowa oświetlenia (droga wojewódzka) - 9 900 zł
• remont mostu na Dłubni (Babia Góra) - 2 200 zł
2018
• budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku Widomej - ok. 415 000 zł
• opracowanie projektu przebudowy mostu (Babia Góra)  - ok. 23 000 zł

Iwanowice Włościańskie
W latach 2015 -2017 wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę -  762 308,65 zł. 
Planowane wydatki w 2018 r. -  ok. 4 250 000 zł. 
2015
• budowa drogi gminnej (Porwanów) - 40 832,61 zł
• remont w budynku szkoły w Iwanowicach - 7 500 zł
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• projekt rewitalizacji centrum rekreacji i turystyki w Iwanowicach Wło-
ściańskich - 15 255 zł

• utworzenie pracowni językowej w szkole w Iwanowicach - 30 500 zł
• zakup zmywarki do przedszkola w Iwanowicach - 5 153,70 zł
• rozbudowa oświetlenia (Ogrody) - 1 000 zł
2016
• przebudowa parkingu przed UG - 14 157,30 zł
• działania projektowe związane z projektem rewitalizacji - 10 000 zł
• modernizacja remizy OSP w Iwanowicach - 238 211,33 zł
• przebudowa szkolnych toalet w szkole w Iwanowicach - 50 000 zł
• dokumentacja projektowa dotycząca przeniesienia przedszkolak do bu-

dynku szkoły w Iwanowicach (inwentaryzacja) - 1 500 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego (Zamek) - 18 168,73 zł
• remont dróg gminnych (Ruska Wieś) - 54 375,87 zł
• remont samochodu dla OSP Iwanowice - 4 500 zł
• remonty w budynku gimnazjum - 5 000 zł
• remonty w przedszkolu w Iwanowicach - 4 077,60 zł
2017
• budowa drogi gminnej na Porwanów - 137 090,51 zł
• projekt zagospodarowania dwóch placów przy parkingu koło kościoła - 

11 020 zł
• projekt adaptacji pomieszczeń w szkole pod przedszkole - 20 792 zł
• modernizacja łazienek w szkole w Iwanowicach - 49 999 zł
• projekt modernizacji dachu na szkole w Iwanowicach - 34 400 zł
• remont drogi gminnej (Gajda) - 8 775 zł
• wsparcie dla OSP Iwanowice na zakup sprzętu - 1 855,01 zł
2018
• modernizacja budynku szkoły w Iwanowicach (w tym przedszkole i dach) 

- ok. 3 300 000 zł
• remont dróg gminnych (Gajda, Frankiewicz) - ok. 60 000 zł
• budowa nowoczesnego zaplecza turystyki  - ok. 850 000 zł
• budowa ścieżki rowerowej i chodnika w kierunku kolonii (projekt) - ok. 

40 000 zł.

Krasieniec Stary
W latach 2015 -2017 wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę -  372 027,64 zł. 
Planowane wydatki w 2018 r. -  ok. 35 000 zł. 
2015
• modernizacja budynku remizy OSP (zakup okien) - 4 690,63 zł
• dofinansowanie do bramy garażowej do remizy OSP - 3 000 zł
• modernizacja drogi gminnej (Kopalina) - 29 887,10 zł 
2016
• modernizacja sieci wodociągowej - 93 152,81 zł
• remont placu przed budynkiem remizy - 23 556 zł
• modernizacja drogi gminnej w kierunku Rzeplina - 115 624 zł
• zakup agregatu prądotwórczego dla OSP - 1 230 zł
2017
• - zakup wiat przystankowych - 11 999 zł
• - modernizacja drogi gminnej (Kopalina) - 78 890,30 zł
• - zagospodarowanie ternu przy remizie i przystanku (skarpa) - 9 997,80 zł
2018
• - modernizacja remizy OSP - ok. 30 000 zł
• - progi zwalniające - ok. 5 000 zł.

Krasieniec Zakupny
W latach 2015 -2017 wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę -  137 164,96 zł. 
Planowane wydatki w 2018 r. -  ok. 342 800 zł. 
2015
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 6 562,96 zł
2016
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 3 000 zł
• remont dróg do pól (Kotryska) - 10 000 zł
2017
• wymiana hydrantów - 1 850 zł
• budowa sieci wodociągowej - Krasieniec Zakupny - Sułkowice - 103 753 zł
• zakup dwóch wiat przystankowych - 11 999 zł
2018
• modernizacja drogi powiatowej (dofinasowanie z gminy) - 300 000 zł
• wykonanie zatoki przystankowej - ok. 10 000 zł
• remont dróg gminnych (Trątnowiecki) - ok. 25 000 zł
• rozbudowa oświetlenia - 7 800 zł

Lesieniec
W latach 2015 -2017 wydatkowaliśmy na inwestycje kwotę -  494 644,83 zł. 
Planowane wydatki w 2018 r. -  ok. 111 500 zł. 
2015
• rozbudowa sieci wodociągowej - 104 977,79 zł
• odbudowa mostu Lesieniec-Toporek - 98 698,69 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 1 000 zł
• wymiana hydrantu - 3 240 zł
• remont drogi gminnej (Kruk) - 13 986,67 zł
2016
• budowa świetlicy wiejskiej - 86 014,26 zł
• remont drogi gminnej (Fengler) - 10 000 zł
2017
• remont drogi gminnej (Sieciechowice - Lesieniec Toporek) - 59 170,04 zł
• budowa świetlicy wiejskiej - 44 030,55 zł
• wymiana hydrantu - 1 353 zł
• remont drogi gminnej (Radłowska) - 61 173,83 zł
• remont mostu - Lesieniec Toporek - 11 000 zł
2018
• budowa świetlicy wiejskiej - 15 000 zł
• przebudowa drogi gminnej Lesieniec-Toporek - ok. 70 000 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego - 26 500 zł.

Maszków
W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 742 693,70 zł
Planowane wydatki w 2018 r. – ok. 185 000 zł
2015
• budowa chodnika przy drodze krajowej E7 (projekt) – 20 000,00 zł
• opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej – 16 605,00 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Maszków – 4 500,00 zł
2016
• wykonanie przebudowy przepustu w ciągu drogi K1172 (wkład własny 

Gminy) – 176 356,28 zł
• zakup działki pod budowę nowoczesnego zaplecza turystki i rekreacji – 

30 773,92 zł
• inwestycje w budynku OSP Maszków – 5 000,00 zł
• modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (przepompownie w Maszkowie) 

– 6 765,00 zł
• budowa boiska sportowego – 23 733,72 zł
• remont drogi gminnej Maszków-Kamieniec – 95 929,55 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Maszków – 3 436,04
2017
• projekt robót geologicznych w celu budowy studni rezerwowej – 4 

500,00 zł
• wykonanie dwóch wiat przystankowych przy drodze krajowej E7– 9 

944,98 zł
• opracowanie projektu rewitalizacji w Maszkowie – 24 925,00 zł
• inwestycje w budynku OSP Maszków – 150 192,50 zł
• zakup samochodu pożarniczego dla OSP Maszków – 123 497,00 zł
• rozbudowa oświetlenia drogowego oświetlenia drogowego od drogi 
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„Kamieniec” w kierunku Ośrodka Zdrowia – 5 904,00 zł
• budowa boiska sportowego –5 035,23 zł
• remont drogi gminnej Maszków – Kamieniec – 7 052,73 zł
• wykonanie remontu drogi wewnętrznej Maszków Stara Wieś  – 26 088,07 

zł
• Zakup wyposażenia dla OSP Maszków – 2 494,71 zł
2018
• remont drogi gminnej (stawy) – ok. 70 000 zł
• inwestycje w budynku OSP Maszków – ok. 20 000 zł
• nadanie ulic w Maszkowie – ok. 35 000 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego – ok. 60 000 zł 

Narama
W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 536 632,49 zł
Planowane wydatki w 2018 r. – ok. 384 500 zł. 
2015
• -opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu 

studni rezerwowej – 4 200,00 zł
• dofinansowanie dla powiatu krakowskiego na wykonanie chodnika 

w ciągu drogi powiatowej nr 42144 – 41 088,83 zł
• modernizacja budynku remizy OSP Narama – 10 000,00 zł
• zakup działki przylegającej do budynku remizy OSP Narama – 40 000,00 

zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego – 10 811,80 zł
• wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym – 9 999,20 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Narama – 984,00 zł
2016
• wykonanie studni rezerwowej dla Wodociągu Narama – 66 755,50 zł
• przebudowa drogi Narama – Kozierów – 145 255,37 zł 
• wydatki inwestycyjne w remizie OSP Narama – 30 006,05 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku Owczar – 3 284,10 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Narama – 1 862,60 zł
• nadanie ulic w Naramie – 40 000 zł 
2017
• przebudowa drogi wewn. Narama - Kapliczka 170 mb – 30 366,27 zł
• wykonanie oświetlenia drogowego Narama Kozierów – 8 950,00 zł
• wykonanie oświetlenia drogowego Narama Odole – Wielkie Doły – 28 

949,98 zł
• rozbudowa oświetlenia ulicznego – 2 400,00
• modernizacja boiska sportowego – 7 000,00 zł
• remont drogi gminnej Narama Łaziec – 31 542,76 zł
• remont drogi wewnętrznej Narama – Ustki – 27 064,81 zł
• remont drogi wewnętrznej – odwodnienie – 914,20 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Narama – 4 147,02 zł
2018
• wykonanie nakładki asfaltowej w Naramie (droga powiatowa w kierunku 

Owczar – ok. 45 000 zł)
• budowa chodnika przy ul. Brzozowej – ok. 160 000 zł
• remont dróg gminnych (Łaziec, Ustki, Zielone Wzgórze) – ok. 125 000 zł
• rozbudowa oświetleni ulicznego – 34 500 zł
• wydatki inwestycyjne w remizie OSP – 20 000 zł

Poskwitów Nowy
W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 897 198,80 zł
Planowane wydatki w 2018 r. – ok. 24 000 zł. 
2015
• budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej – 104 392 zł
2016
• budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej – 200 721, 30 zł
• opracowanie projektu zastępczego dla chodnika – 14 760 zł
• remont drogi (Kapkaz) – 18 170 zł
• modernizacja remizy OSP w Poskwitowie – 33 500 zł
• wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP – 15 695 zł
• zakup sprzętu dla OSP Poskwitów – 4 591,90 zł
2017
• budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej – 340 266,05 zł
• termomodernizacja budynku szkoły w Poskwitowie – 157 729,95 zł
• remont drogi na Kapkazie – 5 912,84 zł

• dotacje dla OSP Poskwitów – 1 459,76 zł
2018
• modernizacja remizy OSP – 24 030,76 zł

Poskwitów Stary
• W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 165 756,24 zł
• Planowane wydatki w 2018 r. – ok. 140 000 zł. 
2015
• modernizacja budynku świetlicy – 4 870,80 zł
• remont drogi do pól Kopalina – 15 000 zł
2016
• modernizacja budynku świetlicy – 20 100 zł
2017
• wykonanie projektu geologicznego dla budowy kolejnej studni głębino-

wej – 4 500 zł
• modernizacja budynku świetlicy – 121 285,44 zł
2018
• wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Widomej – 

ok. 40 000 zł
• modernizacja budynku świetlicy oraz dostosowanie do potrzeb Klub Se-

niora + ok. 100 000 zł

Przestańsko
W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 56 899 zł
Planowane wydatki w 2018 r. – ok. 14 000 zł. 
2016
• remont drogi gminnej (w kierunku Miłocic) – 10 399 zł
2017
• remont kapliczki  16 500 zł
• nakład na drodze powiatowej  30 000 zł 
2018
• modernizacja remizy OSP – 14 295,41 zł 

Sieciechowice
W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 2 100 487,90 zł
Planowane wydatki w 2018 r. – ok. 1 764 000 zł. 
2015
• termomodernizacja remizy OSP Sieciechowice – 159 009,82 zł
• dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sieciechowice – 189 

560,00 zł
• dotacja do zakupu aparatu oddechowego dla OSP Sieciechowice – 4 

552,31 zł
• wykonanie projektu kanalizacji – 8 000,00 zł
• wykonanie oświetlenia drogowego – 9 000,00 zł
• projekt budowy sali gimnastycznej przy S.P w Sieciechowicach – 24 

399,51 zł
• zakup kosiarki dla S.P w Sieciechowicach – 6 987,00 zł
• wykonanie nowej nawierzchni na drodze Sieciechowice – Folwark o dłu-

gości 1 265 mn – 155 916,28 zł
• naprawa nawierzchni na drodze gminnej Sieciechowice – Brzozówka 

o długości 70 mb – 4 939,34 zł
• remont zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej drogi Sieciechowice – 

Brzozówka – 55 893,18 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Sieciechowice – 7 510,00 zł

z życia gminy INWESTYCJE
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2016
• przebudowa drogi Sieciechowice – Zarzecze o długości 415 mb – 26 

496,73 zł
• projekt rewitalizacji centrum miejscowości – 4 511,00 zł
• inwestycje w budynku remizy OSP Sieciechowice – 31 237,49 zł
• dotacja dla OSP Sieciechowice – 5 000 zł
• wydatki bieżące na funkcjonowanie OSP Sieciechowice – 18 139,05 zł
• dostosowanie do potrzeb wyborców niepełnosprawnych nowego lokalu 

wyborczego w budynku S.P Sieciechowice – 6 500,00 zł
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I – 744 250,96 zł
• modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 28 339,20 zł
• wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 2140K (łączny koszt zada-

nia 531 075,39 zł środki przekazane przez gminę w formie dotacji 212 
430,15 zł)

• remont drogi gminnej Cybina – 28 339,20 zł 
• usługi remontowe i zakup mebli do kancelarii w Samorządowym Przed-

szkolu Słoneczne w Sieciechowicach – 14 399,00 zł
2017
• przebudowa drogi Sieciechowice (kierunek Kacice) – 31 085,78 zł
• przebudowa drogi Sieciechowice – Lesieniec – Toporek – 59 170,04 zł
• opracowanie projektu Rewitalizacji przestrzeni publicznej – 37 000,00 zł
• koszty opłat notarialnych przy przejęciu działek na poszerzenie dróg – 1 

021,84 zł
• wydatki na bieżące utrzymanie OSP Sieciechowice – 14 632,97 zł
• budowa placu zabaw przy przedszkolu Słoneczne – 40 000,00 zł
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I – 23 348,00 zł
• rozbudowa oświetlenia drogowego – 1 443,00 zł
• modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozie Doły o długo-

ści 210 mb – 48 949,79 zł
• remont drogi gminnej (kierunek Władysław – Koleszyński)  92 231,55 zł 
• instalacja centralnego ogrzewania w DN Sieciechowice – 6 195,25 zł
2018
• budowa siłowni zewnętrznej przy szkole – ok. 100 000 zł
• nakładka asfaltowa na drodze gminnej Zarzecze – ok. 40 000 zł
• projekt parkingu przy cmentarzu – 9 000 zł
• budowa kanalizacji sanitarnej Rynek (wydatki 2018 r.) – ok. 1 600 000 zł 
• projekt parkingu na działce parafialnej przy drodze powiatowej w kierun-

ku Lesieńca – ok. 15 000 zł

Sułkowice
W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 662 897,79 zł
Planowane wydatki w 2018 r. – 252 000 zł
2015
• modernizacja budynku hydroforni w Sułkowicach – 121 706,02 zł
• odbudowa mostu na potoku Minóżka – 146 602,15 zł
• rozbudowa oświetlenia drogowego – 1 054,32 zł
• modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 39 995,87 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Sułkowice – 3 500,00 zł
2016
• przebudowa dróg wewnętrznych – 37 756,05 zł
• rozbudowa oświetlenia drogowego – 4 182,00 zł
• remont byłej szkoły w Sułkowicach – 4 621,68 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Sułkowice – 10 731,00 zł
2017
• przebudowa drogi gminnej 118 163,35 zł

• przebudowa drogi gminnej – 43 787,02 zł
• przebudowa drogi gminnej – 9 078,93 zł
• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowoczesnego za-

plecza turystki 8 976,00 zł
• wykup działek w celu poszerzenie drogi – 30 695,15 zł
• inwestycje w budynku OSP Sułkowice – 23 349,72 zł
• rozbudowa oświetlenia drogowego – 4 575,63
• remont generalny drogi wewnętrznej 11 000,00 zł
• remont generalny nawierzchni mostu – 36 000,00 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Sułkowice – 5 154,90 zł
• zakup pompy do przepompowni w Sułkowicach – 1 968,00 zł
2018
• dotacja na modernizację remizy OSP w Sułkowicach – 42 500 zł
• wykonanie nakładek na drogach gminnych – ok. 40 000 zł
• modernizacja drogi gminnej wraz z utwardzonym poboczem – ok. 

150 000 zł
• rozbudowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej – ok. 20 000 zł

Widoma
W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 297 839,45 zł
Planowane wydatki w 2018 r. – 3 912 500 zł
2015
• dokończenie projektu chodnika wzdłuż drogi krajowej Widoma – Masz-

ków – 20 000,00 zł
• remont w Szkole Podstawowej w Widomej – 41 980,00 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Widoma – 13 963,45 zł
2016
• zakup pompy dla wodociągu Widoma – Zaborze – 9 015,66 zł
• opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2148K – 29 

894,00 zł
• remont nawierzchni drogi wewnętrznej Widoma koło cmentarza – 2 

367,75 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Widoma – 16 917,73 zł
• remont w szkole w Widomej (parking) – 75 618,05 zł
2017
• wykonanie dwóch wiat przystankowych – 9 944,98 zł
• przebudowa drogi wewnętrznej koło szkoły – 35 640,00 zł
• opracowanie dokumentacji projektowej budowa parkingu przy szkole 

w Widomej – 18 035,81 zł
• modernizacja pomieszczeń szatni szkolnej w S.P Widoma – 24 351,54 zł
2018
• przebudowa drogi powiatowej nr 2148K w miejscowości Widoma, Po-

skwitów, Iwanowice Dworskie – ok. 3 850 000 zł
• monitoring przy szkole w Widomej – 20 000 zł
• dotacja dla OSP na modernizację remizy w Widomej – 42 500 zł

Władysław
W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 357 332,87 zł
Planowane wydatki w 2018 r. – ok. 410 000 zł
2015
• modernizacja budynku OSP Władysław – 5 743,80 zł
• zakup samochodu pożarniczego dla OSP Władysław – 10 084,00 zł
• rozbudowa oświetlenia drogowego – 13 724,32 zł
2016
• przebudowa drogi gminnej  – 21 999,73 zł



• wydatki inwestycyjne w budynku remizy OSP Władysław – 47 070,53 zł
• wydatki na bieżące utrzymanie OSP Władysław – 4 265,21 zł
• rozbudowa oświetlenia drogowego – 12 915,00 zł
2017
• przebudowa sieci wodociągowej – 36 900,00 zł
• przebudowa dróg gminnych – 31 085,78 zł
• modernizacja budynku remizy OSP – 14 000,00 zł
• wydatki na bieżące utrzymanie OSP Władysław – 5 046,66 zł
• rozbudowa oświetlenia drogowego 11 900,00 zł
• modernizacja świetlicy dla KGW – 39 910,00 zł
• modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 84 236,29 zł
2018
• budowa sieci wodociągowej (etap I) – 300 000 zł
• modernizacja remizy na potrzeby Klubu Senior+ ok. 40 000 zł
• przebudowa drogi do pól – ok. 70 000 zł 

Zagaje
W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 24 660,00 zł
Planowane wydatki w 2018 r. – ok. 100 000 zł 
2016
• przebudowa drogi wewnętrznej – 10 360,02 zł
2018
• opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągu – 

14 300,00 zł
2018
• budowa wodociągu – ok. 100 000 zł 

Zalesie
W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 140 697,07 zł
Planowane wydatki w 2018 r. – ok. 80 000 zł 
2015
• modernizacja budynku OSP Zalesie – 14 030,90 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Zalesie – 480,00 zł

2016
• zakup pompy dla wodociągu Widoma-Zalesie – 9 015,66 zł
• zakup działki w miejscowości Zalesie – 16 519,92
• wydatki inwestycyjne w budynku remizy OSP – 49 565,88 zł
• budowa placu zabaw – 15 581,00 zł
• wymiana hydrantu – 1 800,00 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Zalesie – 2 565,79 zł
2017
• wydatki inwestycyjne w budynku remizy OSP – 23 855,73 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Zalesie – 7 282,19 zł
2018
• modernizacja drogi gminnej przy lesie – ok. 50 000 zł
• wykonanie wiaty przy remizie – ok. 30 000 zł 

Żerkowice
• W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na inwestycję kwotę – 140 109,11 zł
• Planowane wydatki w 2018 r. – ok. 110 000 zł 
2015
• budowa linii oświetlenia drogowego – 17 000,00 zł
• samochód pożarniczy dla OSP Żerkowice – 12 000,00 zł
2016
• zakup wyposażenia dla OSP Żerkowice – 2 127,72 zł
• naprawa samochodu pożarniczego – 8 554,65 zł
• rozbudowa oświetlenia drogowego – 4 886,37 zł
• rozbudowa oświetlenia koło placu zabaw – 3 997,50 zł
• rozbudowa placu zabaw – 28 794,30 zł
2017
• modernizacja terenu koło placu zabaw – 21 800,52 zł
• remont drogi gminnej Żerkowice Zagórze – 17 982,99 zł
• rozbudowa placu zabaw – 16 636,73 zł
• zakup wyposażenia dla OSP Żerkowice – 6 328,33 zł
2018
• budowa siłowni na placu zabaw – ok. 80 000 zł
• modernizacja remizy OSP – ok. 30 000 zł 

z życia gminy INWESTYCJE
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Szanowni Państwo,
W związku z absurdalnymi wpisami na stronach niektórych kandyda-
tów na wójta np. „gmina tonie w długach i nie posiada długotermino-
wego planu spłat swoich zobowiązań” lub wypowiedziami na spotka-
niach wyborczych np. w ostatnią niedzielę w Sieciechowicach jeden z 
kandydatów miał powiedzieć, że brakuje ponad 3 mln zł do zamknięcia 
budżetu w tym roku, przedstawiam szczegółową informację na temat 
budżetu Gminy Iwanowice.

W latach 2015-2017 wydatkowaliśmy na cele inwestycyjne kwotę 
ponad 15,5 mln złotych. Jednocześnie rok budżetowy 2017 udało się 
zakończyć z długiem o ponad 200 tys. mniejszym niż zadłużenie jakie 
odziedziczyłem po poprzedniku. Czyli w trzy lata zrobiliśmy więcej niż 
poprzednik zrobił w cztery lata (inwestycje w tamtych latach według 
wypowiedzi byłego wójta były zrealizowane na kwotę ok. 10 mln zł – 
wywiad w Dzienniku Polskim) i na dodatek nie zwiększyliśmy długu 
(poprzednik zwiększył zadłużenie na kwotę ponad 3,5 mln zł). Skąd ten 
cud. Odpowiedź jest bardzo prosta. Udało się z sukcesem przeprowa-
dzić reformę w szkołach, dzięki temu mamy ok. 1,5 mln zł oszczędności 
rocznie, pozyskać środki zewnętrzne oraz sprzedać za ok. 1 mln zł ga-
zociąg w Sieciechowicach i Biskupicach co w efekcie pozwoliło zmniej-
szyć zadłużenie. 

W pierwotnym kształcie budżetu na 2018 r. zaplanowaliśmy inwe-
stycje na kwotę ok. 14,5 mln zł (!), czyli porównywalną do tego co zre-
alizowaliśmy w trzech poprzednich latach. Jest to przede wszystkim 
efekt pozyskania środków unijnych. W planowanej kwocie wydatków 
majątkowych, kwotę ponad 9,5 mln zł stanowią środki unijne. Przy-
jęty w dniu 27 grudnia 2017 r. przez Radę Gminy Iwanowice budżet 
na 2018 r. zakładał dochody na poziomie 38 766 995 zł a wydatki na 
poziomie 47 914 891 zł. Deficyt w kwocie 9 147 896 zł miał zostać 
sfinansowany z pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacji, które już wtedy 
zostały zaplanowane na kwotę 5 461 907,86 zł. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że w budżecie należało zapewnić kwotę 1 330 971,50 zł na 
spłaty zobowiązań z lat ubiegłych w tym kwotę 1 135 000 zł kredytów 
zaciągniętych przez poprzednika. 

Z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania za I 
półrocze 2018 r. (które przedstawiam w załączeniu) wynika, że docho-
dy budżetu wykonano na poziomie 48,57% planu, z czego dochody 
majątkowe w 5,46%. Wydatki zrealizowano na poziomie 32,16% planu 
rocznego, z czego wydatki majątkowe w 7,73%. Wykonanie budżetu 
zamknęło się za I półrocze nadwyżką na kwotę: (+) 2 615 518,85 zł przy 
planowanym deficycie rocznym (-)12 847 580,80 zł. Kwota długu na 
koniec I półrocza 2018 r. wyniosła 6 364 317,50 zł. W tym miejscu warto 
zapytać, dlaczego tak niskie było wykonanie dochodów majątkowych? 
Odpowiedź jest bardzo prosta, projekty unijne nie zostały rozliczone, a 
dopóki to nie nastąpi nie będzie refundacji z Urzędu Marszałkowskie-
go a tym samym nie będzie wpływu dochodów majątkowych. 

I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, co się wydarzyło na ostat-
niej sesji Rady Gminy Iwanowice w zakresie budżetu na 2018 r? Zgod-
nie z planem przychodów i rozchodów – dochody Gminy wynoszą we-
dług planu 43 041 825,44 zł a wydatki 55 627 815,83 zł. Deficyt został 
zaplanowany na kwotę 12 585 990,39 zł a obligacje na kwotę 5 442 
045,06 zł (czyli nawet nieco mniejszą niż w pierwotnym budżecie na 
2018 r.) Jednocześnie do przychodów budżetu wprowadziliśmy przy-
znaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej pożyczkę na budowę kanalizacji w Rynku w Sieciechowicach 
w kwocie ponad 1 mln zł. Zatem wymieńmy wszystkie przychody któ-
re stanowią podstawę dla długu Gminy. Poza wspomnianymi obliga-

cjami są to pożyczki z BGK na przebudowę drogi Widoma – Iwanowice 
Dworskie, „przydomówki” oraz wnioski z LGD łącznie w kwocie 3 786 
983 zł. Środki te zostaną automatycznie spłacone BGK w momencie 
rozliczenia tych projektów w Urzędzie Marszałkowskim. Zatem w przy-
szłym roku tego zadłużenia już nie będzie. Pożyczki z WFOŚiGW, które 
są atrakcyjne procentowo oraz umarzalne po spłacie 65% wartości – 
zatem korzystne zadłużenie dla budżetu Gminy oraz dwie pożyczki z 
MARR na rewitalizację, które są bardzo korzystne dla budżetu – stałe 
oprocentowanie przez cały okres spłaty wynosi niecały 1% wartości. 
Planowane całkowite zadłużenie na 2018 r. zostało określone na po-
ziomie 19 274 942,65 zł (w tym są pożyczki z BGK). Natomiast jeśli uda-
łoby się w tym roku rozliczyć budowę „przydomówek” oraz inwestycję 
drogową w Widomej to zadłużenie będzie wynosić na koniec roku 15 
487 959,65 zł. Zatem w stosunku do roku 2017 r. wzrośnie o ponad 
100% ale przypominam, że inwestycje będą wynosić prawie 15 mln zł 
a środki unijne stanowią jedynie kwotę 9,5 mln zł. Jeśli do tego doda-
my spłatę długów z ubiegłych lat (ponad 1,3 mln zł) to wychodzi nam 
przyczyna wzrostu zadłużenia. 

I teraz kolejne ważne pytanie, czy ten dług jest zagrożeniem dla 
Gminy i czy posiadamy długoterminowy plan spłat. Pytanie absurdal-
ne dla każdego, który choć trochę ma pojęcie o funkcjonowaniu sa-
morządu, bowiem każda pożyczka czy też emisja obligacji może być 
zawarta za zgodą RIO. Regionalna Izba Obrachunkowa na bieżąco kon-
troluje sytuację finansową gminy i jej zadłużenie. Zatem przedstawmy 
planowany wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy Iwanowice na po-
szczególne lata wynikający z harmonogramu zawartych umów, poży-
czek i kredytów oraz dopuszczalny limit przez Ministra Finansów czyli 
wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. Przedstawia się to następująco: w tym roku planowany 
wskaźnik obciążenia budżetu spłatami wynosi 3,89% a dopuszczalny 
limit dla Gminy wynosi 9,73%. W przyszłym roku planowany wskaźnik 
spłaty będzie wynosił 3,96% a dopuszczalny limit 10,73% (planowane 
zadłużenie na 2019 r. wynosi ok. 13 mln 750 tys. zł). W 2020 r. planowa-
ny wskaźnik dla naszej Gminy wyniesie 5,02% a dopuszczalny 11,90% 
(planowane zadłużenie to kwota ok. 11 mln 820 tys. zł). W 2021 pla-
nowany wskaźnik wyniesie 3,76% przy dopuszczalnym 13,23% (plano-
wane zadłużenie to kwota ok. 10 mln 400 tys. zł). W 2022 planowany 
wskaźnik zadłużenia wyniesie 4,10% przy dopuszczalnym 16,76% (pla-
nowane zadłużenie wyniesie wtedy już tylko ok. 8 mln 760 tys. zł.). W 
2024 roku zadłużenie według prognozy spłat będzie już wynosiło ok. 
5,5 mln zł. Podsumowując, w każdym z powyższych lat nie przekracza-
my 50% dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

I na koniec, na co potrzebujemy wyemitować obligacje w 2018 r. 
na kwotę ponad 5,4 mln zł? Odpowiedź jest prosta, przede wszystkim 
po to aby zapewnić wkład własny do projektów, ale nie tylko. Część 
tegorocznych projektów unijnych może nie zostać w tym roku rozli-
czona (dotyczy to zarówno termomodernizacji szkoły w Iwanowicach 
ale i także budowy nowoczesnego zaplecza). Dotyczy to również 
modernizacji drogi powiatowej Widoma-Iwanowice. Powiat nie po-
twierdził na chwilę obecną, że przekaże nam środki własne na wkład 
jaki ma wnieść w tą inwestycję (ok. 800 tys. zł bez kosztów niekwali-
fikowanych). Projekty unijne (z wyjątkiem drogi) kończą się z dniem 
ostatniego października, szansa na rozliczenie w 2 miesiące wniosków 
o płatność jest bardzo mała. I nie wynika to z opieszałości Gminy, tyl-
ko procedur stosowanych przez Urząd Marszałkowski. Oznaczałoby to 
brak środków w budżecie na zapłatę wykonawcom. Stąd konieczność 
zabezpieczenia w budżecie Gminy tych pieniędzy i już w tym momen-
cie podjęcie uchwały o emisji obligacji. Jeśli uda się rozliczyć te wnioski 
i uzyskać refundację z Urzędu Marszałkowskiego, to pieniądze z obli-
gacji będą stanowiły wolne środki, co zwiększy przychody i sfinansuje 
deficyt w budżecie 2019 r. 

I to w zasadzie wszystko w odpowiedzi na stwierdzenia o tonięciu 
Gminy w długach oraz o niemożliwości zamknięcia budżetu na koniec 
bieżącego roku. 

Robert Lisowski 
Wójt Gminy Iwanowice

Informacja na temat 
budżetu Gminy Iwanowice
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Opieka wytchnieniowa  
dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych  
w 2018 roku

Rada Powiatu w Krakowie przyjęła program „Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 
2018 roku”, który stwarza możliwość zapewnienia rodzicom i opiekunom wsparcia w formie opieki 
wytchnieniowej w związku ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwieniu codziennych spraw lub 
potrzebą odpoczynku opiekuna. Program wpisuje się w zadania, które są zapisane w Ustawie z dnia 4 
listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.
Adresatami programu są: rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacz-
nie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Z pobytu na turnusie odciążeniowym, który może trwać 10 dni mogą skorzystać raz w roku nieuleczal-
nie i przewlekle chore dzieci, po uprzednim zakwalifikowaniu ich przez zespół specjalistów – organiza-
tora opieki wytchnieniowej.
O zakwalifikowaniu dziecka pod względem medycznym i możliwości zapewnienia mu opieki decydują 
służby medyczne organizatora.

Turnus odciążeniowy polega na zapewnieniu dziecku całodobowej opieki lub zapewnieniu dziecku 
opieki w trybie dziennym w szczególności poprzez:
a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
c) opiekę medyczną,
d) opiekę higieniczną,
e) niezbędną pomoc w załatwianiu podstawowych spraw osobistych,
f ) kontakty z otoczeniem,
g) miejsce pobytu wyposażone w niezbędne meble i sprzęt,
h) wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi,
i) utrzymanie czystości,
j) zapewnienie organizacji czasu wolnego.

Turnusy organizowane będą w formie całodobowej lub dziennej.
Turnusy dzienne odbywać się będą przez cały tydzień, w godz. 8.00-18.00.
Uczestnictwo niepełnosprawnego dziecka w turnusie całodobowym lub dziennym jest bezpłat-
ne.
Organizator opieki wytchnieniowej nie zapewnia transport dziecka z domu do ośrodka oraz z ośrodka 
do domu. Możliwa jest jednak refundacja uzasadnionych kosztów dojazdów, w kwocie nie wyższej niż 
500 zł/turnus/osoba.
Program realizowany będzie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 roku dla mieszkańców Po-
wiatu Krakowskiego.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach programu rozpatrywane są w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie. Wnioski można składać bezpośrednio w PCPR, a także za pomocą operatora poczto-
wego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS 
Iwanowice, nr tel. /12/ 388 40 03 wew. 28.

z życia gminy GOPS
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Kontynuacja zajęć  
w ramach projektu LOWE
We wrześniu oficjalnie rozpoczął się drugi rok działalności Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, 
prowadzonego na terenie Gminy Iwanowice. LOWE ma na celu wykorzystanie potencjału szkół, 
poprzez możliwość kształcenia osób dorosłych, w ramach całkowicie bezpłatnych kursów i szkoleń. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, projekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem, ze strony miesz-
kańców. W tym roku w ramach LOWE, realizowane są m.in. zajęcia rękodzielnicze, zajęcia fitness 
oraz kursy języka angielskiego – poziom B2 i B4. Gmina Iwanowice w celu łatwiejszego dostępu do 
proponowanej oferty edukacyjnej realizuje zajęcia LOWE aż w pięciu placówkach na terenie gminy. 
Są to:

- Szkoła Podstawowa w Widomej
- Szkoła Podstawowa w Poskwitowie Nowym
- Szkoła Podstawowa w Celinach
- Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach
- Szkoła Podstawowa w Iwanowicach

Obecnie działalność LOWE w całości finansowana jest ze środków Gminnego Centrum Kultury i 
Bibliotek w Iwanowicach.  Zajęcia w ramach projektu LOWE realizowane będą do czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:  
www.lowe.iwanowice.pl 
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Dożynki 
Poskwitów 
Stary 2018

Za wszystkie dary dziękujemy Ci Panie!
Szanowni Państwo, ten reportaż będzie 

długi, ponieważ impreza, która odbyła się 
w dniu 26 sierpnia była niecodzienna, pełna 
smaków, kolorów oraz znamienitych gości. 
Usiądźcie więc wygodnie i przeczytajcie opis 
do końca, a dowiecie się, co działo się w Po-
skwitowie Starym na Dożynkach Gminnych w 
2018 roku.

Dożynki Gminy Iwanowice odbyły się w 

tym roku w Poskwitowie Starym. W tym roku 
zbiory były udane, a na pogodę nie można 
było narzekać. Po intensywnych żniwach, 
wszyscy rolnicy jak co roku odetchnęli z ulgą 
i przystąpili do świętowania zakończonych 
zbiorów. 

Krótkie słowo wstępne czas zakończyć i 
wrócić do momentu, kiedy dożynki się zaczę-
ły. Mamy godz. 13.00, scena jest przygotowa-

na i pięknie ubrana, stoły regionalne sołectw 
Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Biskupice, 
Domiarki, Poskwitów Nowy, Sieciechowice, 
Władysław, Iwanowice Włościańskie, Poskwi-
tów Stary, Narama uginają się od swojskich 
przysmaków. Parking się zapełnia, zaczynają 
zjeżdżać się pierwsi goście. Pojawiają się Koła 
Gospodyń Wiejskich, Zespoły Śpiewaczy Lu-
dowych, przedstawiciele sołectw – wszyscy 
odświętnie i pięknie ubrani, gorsety błyszczą 

w słońcu, a kwieciste spódnice z każdym ru-
chem falują przypominając łąki pełne kwia-
tów. Są i Panowie, niektórzy ubrani eleganc-
ko, inni w stroje regionalne. Jest i „on”- główny 
symbol plonów – wieniec dożynkowy. Każdy 
z 12 Zespołów wykonał oczywiście własny.

Zgodnie z tradycją - obchody dożynek 
rozpoczynały się wiciem wieńca z pozosta-
wionych na polu zbóż. Gdyby prace nad na-
szymi wieńcami rozpoczęto w dniu dożynek 
- impreza musiałaby skończyć się za dwa ty-
godnie. Tak długo trwa bowiem wykonanie 
tak kunsztownych dożynkowych atrybutów! 

Wieniec był nazywany także plonem. Nio-
sła go na głowie lub w rękach najlepsza żni-
wiarka. Za nią postępował orszak odświętnie 
ubranych żniwiarzy niosących na ramionach 
przybrane kwiatami wyczyszczone kosy i 
sierpy. Dzisiaj śpiew żniwiarzy ucichł. Na pola 
wyjechały kombajny. Nie jest to oczywiście 
powód do zmartwień - wręcz przeciwnie. 

Ale - wróćmy na miejsce wymarszu koro-
wodu dożynkowego :

Do wymarszu w korowodzie dożynko-
wym, mimo pogodowych, deszczowych prze-
ciwności szykują się znamienici gospodarze 
i goście, Pan Robert Lisowski – Wójt Gminy 
Iwanowice, Pani Alicja Wójcik - Przewodniczą-
ca Rady Powiatu, Pan Marek Piekara - Wice-
przewodniczący Rady Powiatu, Pan Mirosław 
Rosa – Przewodniczący Rady Gminy wraz z 
radnymi, Pani Anna Tarko – Sekretarz Gminy, 
Pani Joanna Domajewska - Skarbnik Gminy, 
Komendant Gminny OSP oraz Prezesi wraz z 
delegacjami poszczególnych jednostek OSP z 
terenu gminy.

Każdy z uczestników dożynkowego ko-
rowodu zostaje obdarowany dożynkowym 
bukiecikiem, symbolem tegorocznych plo-
nów. Bukieciki przygotowywały mieszkanki 
Poskwitowa Starego, a przypinają je nikt inny 
jak urocze dziewczyny ubrane po krakowsku, 
w pięknych wiankach na głowach.

Ale biegniemy szybciutko na początek 
korowodu dożynkowego, który właśnie rusza. 
Na początku idą dzieci pięknie ubrane po kra-
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kowsku, potem Kapela Ludowa z Maszkowa 
„Maszkowiacy”, za nimi podążają Starości Do-
żynkowi - Barbara Mrugalska i Adam Wieczo-
rek. I tu parę słów o nich:

Barbara Mrugalska - ma 49 lat, jest mężat-
ką i ma dwoje dzieci. Ukończyła studia wyższe 
na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej UJ. Prowadzi gospodarstwo rolne w 
Poskwitowie Starym. Gospodarstwo odzie-
dziczyła po rodzicach i teściach. Powierzch-
nia gruntów rolnych to ok. 7ha, na których 
uprawia pszenicę, jęczmień, owies, ziemniaki, 
jarzyny. Była sołtysem wsi Poskwitów Stary, 
obecnie funkcję sołtysa pełni jej mąż Jarosław. 
Lubi pracę społeczną oraz kontakt z ludźmi. 

Adam Wieczorek - ma 49 lat. Urodził się i 
wychował we wsi Poskwitów Stary, gdyż jego 
rodzice i dziadkowie byli rdzennymi miesz-
kańcami tej miejscowości. Z zamiłowania i z 
wykształcenia jest rolnikiem. Ukończył szko-
łę rolniczą w Piotrkowicach. Gospodarstwo 
odziedziczył po rodzicach i od 1992 r. prowa-
dzi je wraz z żoną. Powierzchnia gruntów rol-
nych to ok. 8 ha na których uprawia pszenicę, 
jęczmień, owies i ziemniaki. Zajmuje się też 
hodowlą trzody chlewnej. Ma trzech synów, 
którzy chętnie pomagają w uprawie roli. 
Udziela się społecznie, jest otwarty do ludzi, 
serdeczny i lubiany przez sąsiadów. 

Wróćmy do Korowodu - oczywiście „lwią” 
część delegacji sołectw stanowią Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich i Zespołów Śpiewaczy 
Ludowych, a i Panów nam nie brakuje. Każ-
da grupa z wieńcem pięknym i kolorowym. 
Wieńce w większości tradycyjne i formą i 
przystrojeniem, miejsce znalazły jednak rów-
nież te mniej tradycyjne o różnych formach i 
kształtach. 

Korowód wyrusza, przemarsz choć krótki, 
to barwny. Korowód ze śpiewem na ustach 
przechodzi na plac przed świetlicą, gdzie od-
będzie się uroczysta Msza Święta Dożynkowa.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej wszyst-
kich gości witają prowadzący: Justyna Mular-
czyk oraz Wacław Karnia . To oni pilnują dziś 
programu i to oni muszą być wytrwali i ela-
styczni. Po powitaniach i krótkim opisie, skąd 
wzięły się same „Dożynki”, w oczekiwaniu na 
Mszę Św. , głos i to jaki - śpiewny i piękny 
zabierają Zespoły Ludowe. Słyszymy pieśni 
„Plon niesiemy plon” oraz „Mości gospodarzu”, 
których słowa wprowadzają nas w nastrój dzi-
siejszej uroczystości. 

Mszę Świętą Dożynkową, która jest jed-
nocześnie podziękowaniem Stwórcy za do-
rodne plony w minionym roku odprawiają: 
proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej Ryszard 
Suchanowski wraz z księdzem kanonikiem Ja-
nem Jurkowskim – proboszczem parafii w Na-
ramie oraz księdzem proboszczem parafii w 
Widomej – Adamem Grzesińskim i księdzem 
wikarym Marcinem Żuchowiczem.

Podczas Mszy Świętej zostanie poświęco-
ny chleb, wieńce dożynkowe oraz wszystkie 
inne dary ofiarne, będące symbole tegorocz-
nych zbiorów.

Wieńce dożynkowe z Celin, Władysła-

wa, Damic, Maszkowa, Naramy, Poskwitowa 
Starego, Zalesia, Iwanowic Dworskich, Grze-
gorzowic, Sieciechowic, Przestańska,…….. 
postawione przed ołtarzem wszystkich za-
chwycając i stanowią piękną dekorację.

Chleb Dożynkowy - symbol pracy, dorob-
ku i osiągnięć wszystkich rolników. Świadczy 
o ich pracowitości, zaradności, wielkim przy-
wiązaniu do polskiej ziemi.

Po Mszy Świętej, na uroczystości dożyn-
kowe przybywają dodatkowi goście, Pan Ja-
rosław Gowin – Wicepremier RP, Pan Wojciech 
Kozak – Wicemarszałek Województwa Mało-
polskiego, Panowie Adam Domagała i Miro-
sław Dróżdż – Radni Sejmiku Województwa 
Małopolskiego 

Konferansjerzy zapraszają na scenę go-
spodarzy Roberta Lisowskiego – Wójta Gmi-
ny Iwanowice oraz Mnie we własnej osobie. 
Witamy przybyłych gości oraz dziękujemy za 

pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tych Dożynek- Firmie Zbigniew 
Ćwikła, Firmie Centroplast, Firmie CELTOM, 
Firmie Krak – Marfish, Bankowi Spółdzielcze-
mu w Słomnikach – Oddział Iwanowice, Spół-
dzielni Socjalnej nad Dłubnią oraz Lokalnej 
Grupie działania Jurajska Kraina.

Po powitaniach czas na kolejny punkt pro-
gramu – odznaczenie zasłużonych Krzyżem 
Małopolski. Wręczenia odznaczeń dokonają 
Pan Marszałek Wojciech Kozak oraz Panowie 
Radni Sejmiku Województwa Małopolskie 
Adam Domagała i Mirosław Dróżdż, a wyróż-
nionymi osobami są: 

Ksiądz Proboszcz Ryszard Suchanowski, 
Pan Edward Stopiński, Pan Czesław Pobędza. 
Dla wszystkich odznaczonych prezenty mają 
dzieci, które w pięknych strojach krakowskich 
zatańczą Krakowiaka i Poloneza.

Po odznaczeniach wracamy do obrzędów 
dożynkowych. Najpierw przekazanie przez 

starostów chleba Wójtowi Gminy, potem 
wspólne krojenie i częstowanie symbolem 
plonów, wszystkich zgromadzonych. Następ-
nie ośpiewywanie. Na ten moment czekają 
wszyscy, nie tylko Goście, Zespoły Śpiewacze, 
ale i sami widzowie. 

I tu w tym miejscu atmosfera staje się na-
pięta i nerwowa – jaka kolejność, kto pierw-
szy, czy nam się uda, czy nie będzie pomyłki. 
Już wiemy, pierwszy ośpiewywany jest Pan 
Wicepremier, a następnie kolejni goście. Na 
scenie ciągle ruch, konferansjerzy proszą na-
stępne Zespoły, pogoda się poprawia, a gości 
wciąż przybywa. Wśród zaproszonych poja-
wia się Pani Elżbieta Duda – Poseł RP, Agniesz-
ka Ścigaj – Poseł RP oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu – Tadeusz Nabagło. 

Zaproszeni i ośpiewywani goście zostali 
obdarowani, nie tylko wieńcami, ale również 
pięknie przystrojonymi chlebkami.

Po ośpiewywaniu przyszedł czas na 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za 
najpiękniejszy wieniec i stół regionalny, w ra-
mach konkursu organizowanego przez GCKiB 
w Iwanowicach. Wyniki podało jury w skła-
dzie Pani Anna Tarko oraz Pan Mirosław Rosa. 
Wszyscy, którzy przygotowywali wieńce i sto-
ły zostali nagrodzeni nagrodami pieniężnymi 
i rzeczowymi.

Odznaczeń i nagród to jeszcze nie koniec. 
Teraz przyszedł czas na nagrodzenie osób 
zasłużonych i aktywnie działających na rzecz 
Gminy Iwanowice. Odznaczeni zostali; Pani 
Krystyna Kowalczyk, Pani Joanna Stąpała, Pani 
Anna Mączka, Pan Adam Miska, Pan Paweł 
Adamek, Pan Przemysław Nogieć i Parafialne 
Koło Caritas. Statuetki wręczył Wójt Gminy 
Iwanowice. Kolejne statuetki wręczane są rol-
nikom. Poszczególni rolnicy danych sołectw 
otrzymują również kwiaty i drobne prezenty. 
Dotarliśmy do momentu zakończenia części 
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oficjalnej, czas teraz na występy artystyczne.
Na początku na scenie pojawia się Zespół 

Ludowy Maszkowiacy, który nie byłby, sobą 
gdyby nie zagrał dla nas przynajmniej dwóch 
przyśpiewek ludowych. Następnie przygoto-
wuje się Reprezentacyjna Orkiestra „Tempo” z 
Iwanowic. Brawom nie ma końca.

Powoli zbliża się wieczór, gospodarze sta-
rają się wszystkich ugościć, zagrzać tych, co 
trochę zmarzli oraz nakarmić tych, co zgłod-
nieli, ale takowych chyba nie było patrząc na 
ilości dań, które przygotowały sołectwa i od 
których uginały się stoły. Sołectwo Poskwitów 
Stary częstuje pysznym ciepłym posiłkiem, 
domowymi ciastami, kawy i herbaty też niko-

mu nie szczędzi. 
Na scenie pojawia się nasza gwiazda. 

Zespół DETOX. Do tańca ruszają dzieci, mło-
dzież, osoby starsze, goście w każdym wieku. 
Bisów i braw mnóstwo. 

Po koncercie już na scenę wychodzi ze-
spól TELEX, to przy dźwiękach ich muzyki 
będziemy się bawić i tańczyć dzisiaj. Poje-
dzeni goście, w dobrych nastrojach ruszają 
do zabawy, bo Drogi Czytelniku jeśli myślisz, 
że to koniec naszych Dożynek to grubo się 
mylisz, to dopiero początek dobrej zabawy. 
Na początek na deski taneczne wkraczają na-
sze gminne krakowianki - spódnice fruwają , 
buzie się cieszą. I nikomu nie przeszkadza, że 
buty przemoczone, fryzury niewyjściowe, a 
marynarki Panów zmięte. Deszcz, co prawda 
ustał, deski wyschły, a zabawa trwała do póź-
nych godzin nocnych, żeby nie powiedzieć 
wczesnych rannych.

Imprezę zaliczamy do udanych. Jednak 
największe podziękowania należą się lu-
dziom, mieszańcom Poskwitowa Starego, bez 
których impreza by się nie odbyła. To ich zaan-
gażowanie, praca wytrwałość przyczyniły się 
do tego, by nadać Dożynkom 2018 niepowta-
rzalny charakter.

Szanowni Państwo, mam nadzieję że re-
portaż przeczytaliście do końca, a dla tych 
co wytrwali, i byli z nami w tym dniu, jest on 
miłym wspomnieniem. Ci, co nas w tym dniu 
w Poskwitowie Starym nie odwiedzili, mam 
nadzieję że dzięki temu reportażowi, trochę 
nam pozazdroszczą i wezmą udział w następ-
nych Dożynkach Gminnych, na które już teraz 
serdecznie zapraszam.

Monika Świątek  
Dyrektor GCKiB
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Dzień 1 września br była dla 
Maszkowa wyjątkowym świętem 
- tego dnia tamtejsza Ochotnicza 
Straż Pożarna obchodziła swoje 
95-lecie. Przy tej okazji został 
poświęcony również nowy sa-
mochód pożarniczy marki Volvo 
FL6  sfinansowany z budżetu 
Gminy Iwanowice oraz środ-
ków własnych OSP Maszków. 

Na uroczyste obchody, przybyli przedsta-
wiciele władz państwowych, wojewódzkich, 
powiatowych oraz gminnych, przedstawicie-
le służb pożarniczych i policyjnych, poczty 
sztandarowe i jednostki OSP z Gminy Iwano-
wice, a także mieszkańcy i przyjaciele OSP w 
Maszkowie.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
Agnieszka Ścigaj - Posłanka na Sejm, Adam 
Domagała  - Radny Województwa Małopol-
skiego, Tadeusz Nabagło – Wicestarosta Po-
wiatu Krakowskiego, Marek Piekara - Wice-
przewodniczący Rady Powiatu krakowskiego, 
dh Jan Palimąka - Członek Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP, dh  Jerzy 
Stopa - Wiceprezes Zarządu Powiatowego 
OSP RP, komisarz Grzegorz Błeszyński -  Ko-
mendant Komisariatu Policji w Skale, aspi-
rant  Łukasz Twardowski z Komisariatu Policji 
w Skale, Jolanta Ciaranek-  Radna i sołtys Wsi 
Maszków, Bożena Lisowska - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w 

Widomej, Anna Motyka – Prezes Stowarzy-
szenia Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w 
Widomej, Zbigniew Grzyb - Kierownik KRUS 
Proszowice, Zarząd Koła Łowieckiego Knieja, 
Teresa Walczak Czuba – Lekarz  NZOP ESKU-
LAP, dh Edward Stopiński Prezes Zarządu 
Gminnego OSP RP , dh Krzysztof Ciepły Ko-
mendant Gminnego OSP RP Gminy Iwano-
wice, poczty sztandarowe jednostek OSP z 
terenu gminy oraz zaprzyjaźnione jednostki 
z sąsiednich gmin: OSP Wilczkowice, Micha-
łowice, Wola Więcławska, OSP Niedźwiedź , 
OSP Węgrzce, OSP Goszcza oraz przedstawi-
ciele jednostki z Samsonowa. Władze gminne 
reprezentowali: Robert Lisowski- Wójt Gminy, 
Mirosław Rosa- Przewodniczący Rady Gminy 
wraz z radnymi, Anna Tarko-Sekretarz Gminy, 
Joanna Domajewska-Skarbnik Gminy, Monika 
Świątek- Dyrektor GCKiB.

Obchody rozpoczęły się przemarszem 
jednostek OSP i pocztów sztandarowych na 
plac przy remizie,  gdzie odprawiona została 
uroczysta Msza Święta, którą celebrowali ks. 
Proboszcz Ryszard Suchanowski – kapelan 
gminny OSP, ks. Adam Grzesiński- proboszcz 
parafii w Widomej oraz ks. kanonik Zbigniew 
Krzyszkowski proboszcz parafii w Samsono-
wie. Podczas Mszy Świętej obecna była Or-
kiestra Dęta Naramianka, która swoją muzyką 
uświetniła całą uroczystość. 

Następnie Komendant Gminny OSP 
Krzysztof Ciepły złożył raport i dokonał prze-
glądu pododdziałów jednostek. Orkiestra Na-
ramianka odegrała hymn narodowy w czasie 
którego została wyciągnięta flaga na maszt. 
Po powitaniu zaproszonych gości głos zabrał 
druh Mariusz Żurek- Naczelnik OSP Maszków, 

który przedstawił zarys historyczny oraz opo-
wiedział o osiągnięciach jednostki. Minutą 
ciszy uczczona została pamięć zmarłych  dru-
hów, którzy służyli w Ochotniczej Straży i ode-
szli na wieki. 

W tak ważnym dla strażaków z Maszkowa 
dniu jakim były obchody 95-lecia istnienia 
straży była okazja do poświęcenie nowego 
samochodu marki Volvo FL6. Jednostka OSP 
Maszków została wyposażona w nowy samo-
chód pożarniczy, do którego kluczyki z rąk 
Wójta Roberta Lisowskiego odebrał Naczelnik 
OSP. W obecności 12 par rodziców chrzest-
nych oraz wszystkich obecnych  ksiądz pro-
boszcz Ryszard Suchanowski poświęcił nowy 
pojazd, składając jednocześnie gratulacje 
strażakom. 

Poświęcenie w niesieniu ratunku i pomo-

95 lat OSP Maszków  
W służbie Bogu, Ojczyźnie, Bliźniemu
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cy jest udziałem  strażaków ochotników, któ-
rzy swoją działalnością zyskują uznanie spo-
łeczne. Walka z żywiołem ognia i sił przyrody, 
ratowanie zdrowia, życia i mienia w obliczu 
wypadków, katastrof oraz zdarzeń losowych, 
to tylko część działalności Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Te wysoce pozytywne przy-
kłady postaw strażaków ochotników, a także 
osób ich wspomagających znajdują uhonoro-
wanie w przyznawanych im odznaczeniach.

Dlatego z okazji jubileuszu 95-lecia ist-
nienia jednostki OSP Maszków druhowie 
oraz druhny zostali uhonorowani odznacze-
niami za  zasługi dla pożarnictwa. Uchwałą 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go Związku OSP RP woj. małopolskiego nr 
28/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku stra-
żacy zostali uhonorowani złotymi, srebrnymi 
oraz brązowymi medalami. 

Za przyznane odznaczenia oraz wspar-
cie finansowe jakie Jednostka OSP Maszków 
otrzymała z Urzędu Gminy Iwanowice i Urzę-
du Marszałkowskiego podziękował Czesław 
Pobędza- Prezes OSP Maszków. Słowa podzię-
kowania zostały skierowane również do spon-
sorów, działaczy oraz mieszkańców Maszko-
wa, którzy włożyli swój wkład w organizację 
obchodów 95-lecia OSP.

Następnie odbył się krótki program arty-
styczny przygotowany przez Zespół Śpiewa-

czy Ludowych „Maszkowianki” oraz Kapelę 
Ludową „ Maszkowiacy” i dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Widomej, które zaśpiewały weso-
łą piosenkę o strażakach. 

W związku z realizacją Projektu pn.: „95 lat 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkowie – 
Ocalić od zapomnienia”, finansowanego z bu-
dżetu Województwa Małopolskiego, w dniu 
15 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. 
Ks. Jana Twardowskiego w Widomej przepro-
wadzono konkurs historyczny pn.: „Droga do 

Niepodległości i Historia OSP Maszków”. 
W tym samym dniu rozstrzygnięto także 

konkurs plastyczny dla klas I-III „Mój Boha-
ter Strażak”. Komisja konkursowa wybrała 3 
zwycięskie prace. I miejsce - Matylda Haik, II 
miejsce – Milena Zborowska, III miejsce – Na-
talia Kmita. Zarówno laureaci jak i pozostali 
uczestnicy otrzymali słodki upominek i zostali 
nagrodzeni w dniu uroczystości.

Po zakończeniu części artystycznej nastą-
piły wystąpienia zaproszonych  gości, którzy 
składali druhom życzenia z okazji Jubileuszu 
95-lecia, życzyli dalszych sukcesów oraz roz-
woju Jednostki. 

Wspólne świętowanie zostało zakończo-
ne zabawą taneczną z zespołem Stereo.

Uroczyste obchody z pewnością będą 
długo wspominanym czasem dla wszystkich 
zaproszonych gości, mieszkańców oraz dru-
hów strażaków. 

W ramach realizacji projektu „95 lat 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkowie – 
Ocalić od zapomnienia” zostały wydane pięk-
ne foldery przybliżające historię i rozwój Jed-
nostki, które można było otrzymać podczas 
uroczystości. Folder oraz uroczystość została 
sfinansowana z Urzędy Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego.

Prezes oraz Zarząd OSP Maszków
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Strażackie 
zakończenie lata  
w Naramie

W sobotę, 25 sierpnia 2018 r. na placu przy remizie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Naramie w ramach realizacji projektu od-
był się piknik strażacki pn.: „Strażackie zakończenie lata – na bo-
jowo i galowo na obszarach wiejskich” . Piknik był zorganizowany 
przez OSP Narama we współpracy z Gminnym Centrum Kultury 
i Bibliotek w Iwanowicach, KGW Narama i fundacją NOViST. Po 
uroczystym powitaniu przybyłych gości, druhowie zaprezen-
towali pokaz musztry strażackiej, jak również przeprowadzili 
warsztaty z pierwszej pomocy. Kolejnym punktem imprezy były 
prezentacja wozu bojowego oraz sprzętu ratowniczego, będące-
go w posiadaniu naramskich druhów. Na licznie przybyłe dzieci 
czekało również mnóstwo atrakcji, m.in. różnego rodzaju kon-
kursy z nagrodami, darmowe animacje, dmuchańce i malowanie 
twarzy. Dla wszystkich przewidziano darmowy poczęstunek. W 
godzinach wieczornych rozpoczęła się zabawa taneczna która 
trwała do białego rana. Impreza była objęta patronatem Pana 
Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego. Atrakcje i 
poczęstunek były sfinansowane przez Urząd Marszałkowski.

Małgorzata Kmita
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Piknik lato w Zalesiu
W słoneczne popołudnie, 19 sierpnia, odbył się „Piknik Lato w Za-

lesiu” którego  organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Zale-
siu. Najmłodsi, pod okiem druhów uczestniczyli w licznych zabawach  
przybliżających pracę strazaków. Atrakcją był również wóz bojowy 
OSP Zalesie do którego dzieci mogły wsiąść i uruchomić strażacką 
syrenę. Chętnym milusińskim malowała twarze Pani Krystyna Kowal-
czyk. Dla dorosłych przewidziano dobrze zaopatrzony bufet. Zabawa 
z zespołem Kumple trwała do białego rana. Impreza została objęta pa-
tronatem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Małgorzata Kwiecień
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Ostatni piątek miesiąca - 28 września 2018 
r. - był piłkarskim świętem dla kilku jednostek 
OSP naszej gminy, którym przyszło mierzyć 
się o najwyższe lokaty w pierwszym piłkar-
skim turnieju OSP. Na pierwszy rzut przyszło 
mierzyć się ekipą rywalizującym w małym fi-
nale o trzecie miejsce. Drużyny, które po run-
dzie zasadniczej upatrywane były w gronie 
finalistów musiały jednak obejść się smakiem 
i rywalizować o najniższy stopień podium. 
Wiadomym było jednak, że i Poskwitów i 
Iwanowice w piłkę grać potrafią, co pokazali 
w poprzednich meczach. Los chciał, że obie 
drużyny spotkały się w pierwszym meczu 
turnieju dokładnie 25 lipca 2018 r. Wtedy to, 
padł remis 5:5. W meczu o 3 miejsce, równie 
zaciętym, lepiej zaczęli zawodnicy z Iwano-
wic wychodząc jako pierwsi na prowadzenie. 
Wiadomo było, że zawodnicy z Poskwitowa 
tanio skóry nie sprzedadzą i z biegiem me-
czu zaczęli się rozkręcać. Mimo wielkiej woli 
walki, musieli zejść na przerwę z jednobram-
kową stratą. Wynik 3:2 dla Iwanowic sprawiał, 
że druga połowa będzie równie ciekawa jak 
pierwsza. Od początku drugiej odsłony obie 
ekipy chciały za wszelką cenę zdobyć bramkę, 
która przybliżała by ich do upragnionego celu. 
Znowu lepiej z tego zadania wywiązali się za-
wodnicy z Iwanowic, którzy zdobyli bramkę 
i tym samym wypracowali sobie dwubram-
kową przewagę. Na 10 minut przed końcem 
kontaktowego gola zdobył jednak Poskwitów 
przez co mecz stał się jeszcze bardziej intere-
sujący dla licznie przybyłych kibiców. Iwano-
wice grały jednak na tyle dojrzale, że nie dali 
wyrwać już sobie wypracowanej przewagi 
wygrywając ostatecznie 4:3. Tym samym brą-
zowy medal powędrował do Iwanowic.

Po meczu o 3 miejsce przyszedł czas na 
Wielki Finał rozgrywek, a w nim przeciw sobie 
stanęły dobrze znające się drużyny OSP Celiny 
i OSP Grzegorzowice. Obie ekipy spotkały się 
w ostatniej kolejce ligi zasadniczej i dość ła-
two wygrali w nim druhowie z Celin 5:2. Fina-
ły jednak rządzą się swoimi prawami, dlatego 
wynik spotkania był sprawą otwarta. Lepiej w 
mecz weszła drużyna z Celin, jako pierwsza 

wychodząc na prowadzenie. Później jednak 
kilka składnych akcji zawodników z Grzego-
rzowic przyniosło wymierny efekt w postaci 3 
strzelonych bramek i tak, na przerwę w me-
czu zawodnicy schodzili przy rezultacie 3:1 
dla Grzegorzowic. Początek drugiej połowy to 
kolejne ataki graczy z Celin i szybko strzelo-
na bramka kontaktowa oraz wywalczony rzut 
karny, który jednak nie został wykorzystany 
za sprawą dobrze tego dnia spisującego się 
bramkarza z Grzegorzowic. Była to typowa 
akcja meczu. Po niej na boisku rządziła już tyl-
ko drużyna z Grzegorzowic strzelając kolejne 
bramki. Wynik końcowy 6:2 sprawiedliwy, bo 
tego dnia ekipa z Grzegorzowic była nie do 
zatrzymania. Tym samym została ona trium-
fatorem I Turnieju Piłki Nożnej Ochotniczych 
Straży Pożarnych o Puchar Wójta Gminy Iwa-
nowice zgarniając nagrodę główną w posta-
ci kompletów strojów piłkarskich. Wszystkie 
jednostki biorące udział w turnieju zostały 
nagrodzone okazałymi pucharami, medala-
mi, piłkami i pamiątkowymi dyplomami. Na-
grodzeni zostali również najlepszy zawodnik 
turnieju, strzelec i bramkarz. Wszystkie na-
grody rzeczowe ufundowane zostały przez 
Gminę Iwanowice. Podsumowania zawodów 
i wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Iwa-
nowice Pan Robert Lisowski, Prezes Zarządu 
OSP Pan Edward Stopiński, Komendant Gmin-
ny OSP Pan Krzysztof Ciepły i animato orlika 
Pan Szymon Wesołowski. W trakcie turnieju 
wszyscy zawodnicy i kibice mogli skorzystać 
z ogólnodostępnego grilla ufundowanego 
przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w 
Iwanowicach, którego przygotowali wolon-
tariusze z Sieciechowic Karolina Kawalec i 
Arkadiusz Niewiadomski za co organizatorzy 
serdecznie dziękują.

Wyniki Meczy Finałowych
MECZ O 3 MIEJSCE 
OSP Iwanowice – OSP Poskwitów 4:3
Strzelcy:
Zdybał Szymon 2, Zdybał Damian 2- Góral-
czyk Szymon 2, Wadowski,

MECZ O 1 MIEJSCE
OSP Grzegorzowice – OSP Celiny 6:2
Strzelcy:
Dudek 4, Wójcik Hubert 2 – Marchański, 
Zimnicki

Klasyfikacja końcowa I Turnieju Piłki Nożnej 
Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar 
Wójta Gminy Iwanowice
OSP Grzegorzowice
OSP Celiny
OSP Iwanowice
OSP Poskwitów
OSP Sieciechowice
OSP Narama

Najlepszy bramkarz turnieju  
– Tomasz Adamek OSP Celiny
Najlepszy Zawodnik turnieju  
– Damian Madejski OSP Grzegorzowice
Król strzelców 18 bramek  
- Dariusz Ziarko OSP Poskwitów
Najlepsza zawodniczka turnieju  
– Karolina Kawalec

TURNIEJ W LICZBACH:
6 – Liczba startujących drużyn
9 – liczba dni w których rozgrywany był 
turniej
18- liczba strzelonych bramek przez króla 
strzelców turnieju
19- Liczba rozegranych meczy
72- zawodników biorących udział w roz-
grywkach i 4 razy tyle kibiców
210- strzelonych bramek

Organizatorzy mają nadzieję, że po nie-
wielkiej modyfikacji regulaminu w przyszłym 
roku turniej będzie cieszył się jeszcze więk-
szym zainteresowaniem jednostek OSP i bę-
dzie ciekawym wypełnieniem wolnego czasu 
i możliwością utrzymania formy przed zawo-
dami stricte strażackimi.

Szymon Wesołowski

OSP Grzegorzowice wygrywa  
I Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych 
o Puchar Wójta Gminy Iwanowice!
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z życia gminy PUCHAR STAROSTY KRAKOWSKIEGO

Już po raz czwarty został rozegrany Turniej Piłki Nożnej Kobiet o 
Puchar Starosty Krakowskiego przy wsparciu finansowym Powiatu Kra-
kowskiego. 22.07.2018 zmagania drużyn zostały rozegrane przy pięk-
nej pogodzie i licznie zgromadzonej publiczności. Wśród przybyłych 
gości byli: Wicestarosta Powiatu Krakowskiego - Tadeusz Nabagło, Wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego - Marek Piekara, Prezes 
Podokręgu Piłki Nożnej Kraków - Kazimierz Śliwiński, Członek Zarządu 
Podokręgu piłki nożnej Kraków i jednocześnie Prezes Ludowego Klu-
bu Sportowego Maszycanka Maszyce - Tomasz Dudek, Przewodniczą-
cy Rady Gmina Iwanowice - Mirosław Rosa , przedstawicielka GCKIB w 
Iwanowicach - Małgorzata Kwiecień, Pan Zbigniew Grzyb, Prezes OSP 
Narama - Andrzej Wywiał, Naczelnik OSP Narama - Jerzy Kluzek. 

W turnieju docelowo miało uczestniczyć 8 drużyn. Niestety w dniu 
zawodów dotarło tylko 7. Po losowaniu przeprowadzonym przez kapi-
tanów skład poszczególnych grup wyglądał następująco:

GRUPA A
Novi Narama - kobieca sekcja piłki nożnej
Nieszkowianka Nieszkowice Małe 
Słomniczanka Słomniki

GRUPA B
Piast Łapanów- dziewczyny
LKS Victoria Zalas Girls
WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz
Uran Łukowica

Wszystkie drużyny przystąpiły do rozgrywek pełne entuzjazmu i 
wiary w zwycięstwo. Mecze były bardzo zacięte, ale przebiegły w at-
mosferze sportowej rywalizacji. Do finału dotarły drużyny Victorii Zalas 

i Nieszkowianki Nieszkowice. W regulaminowym czasie gry padł remis 
1:1, co automatycznie oznaczało przedłużenie emocjonującego poje-
dynku. Po 5 seriach rzutów karnych to dziewczyny z Victorii Zalas miały 
powody do radości. Na zakończenie zmagań każda drużyna otrzymała 
pamiątkowy dyplom, a Pan Marek Piekara ufundował i wręczył piłki. 
Drużyny za zajęcie I, II i III miejsca otrzymały puchary.

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

Serdecznie dziękujemy osobie prowadzącej turniej Katarzynie 
Nogieć i autorce zdjęć Karolinie Ziarko. Podziękowania kierujemy do 
Tomasza Leszczyńskiego za przygotowanie kulinariów. Dziękujemy 
przedstawicielom „Fundacja Novist””. w składzie Małgorzata Kraw-
czyk, Iwona Gadzina, Katarzyna Nogieć za bezinteresowną pomoc w 
sprawnej organizacji turnieju i zorganizowanie imprezy towarzyszącej 
dla dzieci, którym był konkurs plastyczny „Na sportowo po lekcjach”. 
Dziękujemy również Wiktorii Krawczyk, Leszkowi Dudkowi i wszystkim 
zawodniczkom i zawodnikom zaangażowanym w przygotowanie tych 
zawodów. Przypominamy, że przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe 
bez wsparcia Powiatu Krakowskiego oraz licznych partnerów i spon-
sorów.

Tabela końcowa końcowa przedstawia się następująco.
1. Vicoria Zalas 
2. Nieszkowianka Nieszkowice
3. Uran Łukowica
4. Novinki Narama
5. Szreniawa Nowy Wiśnicz
6. Słomniczanka Słomniki
7. Piast Łapanów

IV Turniej Piłki Nożnej Kobiet  
o Puchar Starosty Krakowskiego  
organizowany przez LTS Novi Narama
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z życia gminy OŚWIATA

Projekt 
Wakacje  
na medal II

W dniach od 16 do 20 lipca uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardow-
skiego w Widomej uczestniczyli w projekcie 
„Wakacje na medal II”. Wszystko odbywało się 
w ramach programu organizowania wolnego 
czasu dzieci i młodzieży podczas ferii i waka-
cji, współfinansowanego przez Urząd Gminy 
w Iwanowicach.

Wakacyjny tydzień rozpoczęliśmy aktyw-
nie - od wyjazdu na basen. Uczniowie bardzo 
chętnie ćwiczyli skoki do wody i doskonalili 
swoje umiejętności pływackie. Oczywiście nie 
zabrakło czasu na zabawę: zjazdy ze zjeżdżal-
ni, nurkowanie, odbijanie piłki lub relaksujące 
leżenie w jacuzzi. Każdy w trakcie dwóch go-
dzin znalazł dla siebie odpowiednią atrakcję. 
Na koniec uczniowie zjedli regenerujący posi-
łek i zmęczeni, ale szczęśliwi, wrócili do szkoły.

Kolejny dzień poświęcony był doskona-
leniu umiejętności plastycznych. Uczestnicy 
mieli okazję poćwiczyć zdolności manualne 
oraz obsługę programów komputerowych. 
Na świetlicy pod opieką Pani Elwiry Żuradz-
kiej uczniowie wykonywali witraże na okna. 
Następnie w sali komputerowej razem z Panią 
Moniką Kalawską doskonalili umiejętności 
informatyczne pracując w programach gra-
ficznych oraz ucząc się programowania. Był 
również czas na poczęstunek oraz wspólną 
zabawę przy grach planszowych.

W środę uczniowie znów mogli wykazać 
się sprawnością fizyczną. Świetnie przygo-
towane przez panią Paulinę Kucharczyk roz-
grywki sportowe spowodowały, że w każdym 
uczestniku obudził się „duch walki”. Ucznio-
wie bardzo chętnie angażowali się w każde 
ćwiczenie, mobilizując się nawzajem do wy-
granej.

Mimo, że pogoda przez cały tydzień nas 
nie rozpieszczała i musieliśmy odwołać pieszą 
wycieczkę po okolicy, udało się zorganizować 
gry i zabawy na terenie szkoły. Jednym z wy-
zwań była gra w podchody, która wymagała 
od uczniów zarówno sprawności ruchowej, 
jak i intelektualnej. Każda grupa świetnie 
sobie poradziła i została doceniona słodkim 
upominkiem. W tym dniu zorganizowaliśmy 
również seans filmowy przy popcornie oraz 
wspólne pieczenie kiełbasek. Niestety pogo-
da uniemożliwiła rozpalenie ogniska, ale dzię-
ki zaangażowaniu rodziców udało się upiec 
kiełbaski na grillu. Wspólnie zjedliśmy posiłek, 
a na koniec zorganizowaliśmy zabawy rucho-
we.

W ostatni dzień wakacyjnego wypoczyn-
ku udaliśmy się do Ogrodu Doświadczeń w 
Krakowie. Na miejscu czekało mnóstwo atrak-
cji, dzięki którym uczniowie mogli poszerzyć 
swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. 
Na terenie ogrodu znajdowały się m.in.: tar-
cza Newtona, ogromny kalejdoskop, iluzje 
optyczne. Uczniowie z wielkim zaangażowa-
niem brali udział w doświadczeniach prezen-
towanych przez przewodników. Mimo bardzo 
zmiennej pogody, wszystko było świetnie 
przygotowane, a każdy z uczestników poznał 
wiele ciekawych faktów z różnych dziedzin, 
świetnie się przy tym bawiąc.

Cały tydzień bardzo szybko nam minął 
przy wspólnej zabawie. Celem projektu było 
aktywne spędzenie czasu wolnego i to uda-
ło się osiągnąć. Wszystkie zajęcia zorgani-
zowane w tych dniach bardzo podobały się 
uczniom, którzy chętnie przychodzili do szko-
ły na kolejne spotkania z przygodą. Na zakoń-
czenie wspólnego tygodnia każdy uczestnik 
otrzymał medal – zgodnie z tytułem projektu 
– oraz coś słodkiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
zaangażowanie, a rodzicom za pomoc w przy-
gotowaniach. Przede wszystkim składamy 
podziękowania Pani Małgorzacie Gieras, Pani 
Annie Pałetko i Pani Małgorzacie Krawczyk za 
pomoc w opiece podczas wyjazdów, a także 
Panu Jackowi Jasiówce za wypożyczenie grilla 
i Panu Grzegorzowi Krawczykowi za pomoc w 
trakcie grillowania.

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejny 
projekt wakacyjny.

Organizatorem projektu „Wakacje na me-
dal II” było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
no-Oświatowych oraz Szkoła Podstawowa im. 
ks. Jana Twardowskiego w Widomej, a projekt 
współfinansowany był ze środków Gminy 
Iwanowice.

Monika Kalawska 
Koordynator projektu
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z życia gminy OŚWIATA

Pożegnanie 
wakacji  
w Sieciechowicach

   Tradycyjnie, już po raz trzeci, pod koniec 
wakacji zostały zorganizowane półkolonie dla 
40 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Szarych 
Szeregów w Sieciechowicach. Sprawdzonym 
z lat ubiegłych wzorem dzieci, pod czujnym 
okiem wychowawców, miały możliwość 
uczestnictwa w zajęciach artystycznych, spor-
towych, wyjechać na basen, na wycieczkę 
do Krakowa oraz odbyć pieszą wędrówkę po 
najbliższej okolicy, by na koniec zajadać się 
pysznymi kiełbaskami z grilla oraz innymi ła-
kociami.

   Zajęcia plastyczne w tym roku przebie-
gały pod hasłem bezpieczeństwa zabaw nad 
wodą. Dzieci wzięły udział w konkursie pla-
stycznym ogłoszonym przez Komendę Woje-
wódzką Policji w Krakowie. Prace plastyczne, 
wykonane różnymi technikami, były oceniane 
i nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami przez 
sympatyczne panie policjantki, które przy 
okazji przeprowadziły z dziećmi pogadankę 
na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji i 
nie tylko. W tym dniu nie zabrakło też karaoke 
w wakacyjnych rytmach oraz zdrowego po-
częstunku.

   W drugim dniu zajęć pojechaliśmy na 
wycieczkę do Krakowa. Najpierw spacerkiem 
Drogą Królewską dotarliśmy na Wawel, po 
drodze mijaliśmy tłumy turystów mówią-
cych różnymi językami. Zjedliśmy po dro-
dze pyszne lody. Na dziedzińcu wawelskim 
odpoczęliśmy nieco podziwiając zabytkowy 
dziedziniec, krużganki i Kaplicę Zygmuntow-
ską. Potem zeszliśmy na bulwary wiślane, 
zjedliśmy krakowskie precelki, zrobiliśmy pa-
miątkowe fotki przy ziejącym ogniem smoku 
i oczywiście nie mogliśmy pominąć stoisk z 
pamiątkami. Największym zainteresowaniem 

cieszyły się… maskotki wawelskiego smoka. 
Głównym celem naszej wycieczki był jednak 
rejs statkiem po Wiśle. Na pokładzie statku, 
przy pięknej słonecznej pogodzie, podziwia-
liśmy zabytki naszego kochanego Krakowa, 
oglądaliśmy mosty na Wiśle, mogliśmy też 
zrobić sobie zdjęcia w kapitańskiej czapce. 
Rejs zakończyliśmy przy dźwiękach nastro-
jowej piosenki w wykonaniu krakowskich  
artystów: A. Sikorowskiego i G. Turnaua: „Nie 
przenoście nam stolicy do Krakowa”. Dla nie-
których dzieci była to pierwsza w ich życiu 
podróż statkiem i na pewno to przeżycie na 
długo zachowają  w swojej pamięci.

   Zajęcia sportowe, to też już tradycja, są 
domeną naszych nauczycieli wychowania 
fizycznego. Dzieci mogły się zmierzyć w róż-
nych dyscyplinach sportowych, w wyścigach 
indywidualnych i grach zespołowych, ucząc 
się przy okazji zdrowej rywalizacji. Ich wysi-
łek został nagrodzony, bo na koniec wszyscy 
otrzymali nagrody oraz napoje i zdrowe prze-
kąski.

   W kolejnym dniu pojechaliśmy na ba-
sen do Miechowa, by popływać i pobawić się 
w wodzie, co przy wysokich temperaturach 
otoczenia sprawiło wszystkim dużą frajdę. 
Po zabawach i harcach w wodzie mogliśmy z 

czystym sumieniem pozwolić sobie na lody i 
frytki w basenowym barku.

   Na zakończenie tegorocznych zajęć, 
w ostatnim dniu, jak zwykle, odkrywaliśmy 
nowe nieznane niektórym zakątki Sieciecho-
wic, poznawaliśmy nowe drogi, a ponieważ 
pogoda była sprzyjająca, udało nam się w 
oddali dostrzec pasma naszych polskich gór. 
Gdy zmęczeni kilkukilometrową wędrówką 
dotarliśmy wreszcie do szkoły, czekały tam 
na nas już pachnące kiełbaski na grillu. Wszy-
scy zajadali je z apetytem. Na koniec każdy 
uczestnik zajęć wylosował dla siebie nagrodę 
niespodziankę, która na pewno będzie mu 
przypominać o tak mile spędzonym końco-
wym  tygodniu wakacji.

   Zajęcia te udało się zrealizować i przepro-
wadzić  dzięki wsparciu finansowemu Urzędu 
Gminy w Iwanowicach, Rady Rodziców Szkoły 
w Sieciechowicach oraz wkładowi własnemu 
uczestników projektu. Mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku również ta inicjatywa będzie 
kontynuowana.

Tekst: Joanna Mucha 
Zdjęcia: Monika Wójcik
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z życia gminy PLANETA MARZEŃ

Nie minęło jeszcze pół roku działalności 
Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i 
Młodzieży PLANETA MARZEŃ, a już zdążyła 
zaznaczyć swoje miejsce na młodzieżowej 
mapie Gminy Iwanowice. Pomimo, że mieści 
się budynku gimnazjum w Grzegorzowicach 
Wielkich nie jest drugą szkołą, lecz miejscem 
odpowiadającym na potrzeby i zainteresowa-
nia młodych ludzi.

Niezależnie od pogody i nie tylko w roku 
szkolnym, ale także w okresie wakacyjnym 
Planeta Marzeń była dostępną dla wszystkich 
i pozwoliła na atrakcyjne spędzenie czasu 
wolnego za sprawą półkolonii „Lato z Planetą 
Marzeń”, która odbywała się przez cały lipiec. 
Każdy dzień obfitował w rozmaite zajęcia 
sportowe, plastyczne i wycieczki zarówno po 
okolicy jak i do Krakowa do Parku Trampolin i 
Miechowa do Kręgielni. 

Obecnie wraz z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego trwa kolejny nabór dzieci i 
młodzieży gotowej do „podróży” na Planetę 
Marzeń. Nowoczesna i otwarta na indywidu-
alne potrzeby każdego z podopiecznych – to 
tylko niektóre z licznych przymiotów Placów-
ki, łączącej w sobie profesjonalne podejście 
do wychowanków z domową atmosferą. Klu-
czowymi dla placówki są kwestie możliwości 
rozwoju intelektualnego uczniów. Dlatego 
też, wykwalifikowani pedagodzy z pieczoło-
witością dbają o dobrą atmosferę, urozma-
icając zajęcia nowoczesnymi technologiami. 
Dużą zaletą placówki, są zajęcia odbywane 
w niewielkich grupach pozwalających na 
dotarcie do każdego wychowanka. Indywi-
dualna praca umożliwia wyrównanie braków 
uczniów słabszych, jak i  podniesienie umie-
jętności tych, o wybitnych uzdolnieniach, a 
także wprowadzenie ich na drogę sukcesu. 
Kolejnym atutem jest szeroka oferta zajęć do-
datkowych, umożliwiających rozwój uczniów 
w wielu dziedzinach. Znajdują się w niej róż-
nego rodzaju koła zainteresowań, na których 

młodzież może poszerzać swoją wiedzę z 
zakresu medioznawstwa, kulturoznawstwa, 
profilaktyki, kultury regionów, literatury, 
dziennikarstwa czy filmoznawstwa. Zajęcia 
plastyczne, sportowe i teatralne pomogą od-
kryć i rozwinąć ich talenty. W  ramach zajęć 
organizowane są także różnego rodzaju dzia-
łania zapewniające podnoszenie kompetencji 
kulturalnych podopiecznych. Wycieczki do 
kina, czy teatru, a także zwiedzanie ciekawych 
wystaw, wyjazdy na basen, łyżwy czy narty – 

są nie lada gratką dla dzieci w każdym wieku. 
Należy pamiętać, że Planeta Marzeń to nie tyl-
ko nauka. Doświadczona kadra pedagogiczna 
kładzie duży nacisk na należyte wychowanie 
swoich podopiecznych. W związku z tym 
prowadzone są różnego rodzaju prelekcje i 
akcje profilaktyczne typu: „Siedem kroków”, 
„No promil  -  no problem” czy „Trzymaj for-
mę” mające na celu wyeliminowanie z życia 
wychowanków używek oraz innych nawy-
ków zagrażających zdrowiu i  życiu. Zajęcia, 
od najmłodszych lat uczą empatii i  niesie-
nia pomocy najbardziej potrzebującym. We 
wszystkich swych działaniach, kadra pedago-
giczna kładzie duży nacisk na kulturę obycia, 
budując prawidłowe nawyki zachowania się 
podopiecznych. Wychodząc naprzeciw po-
trzebom naszych podopiecznych, w placów-
ce dyżurować będą psycholog, pedagog oraz 
logopeda i inni specjaliści, którzy wychowan-
kom i ich rodzicom służyć będą pomocą w 
rozwiązywaniu ich problemów.

Wszystkich zainteresowanych  
serdecznie zapraszamy  
w godz: 15:00 – 20:00

Placówka Wsparcia Dziennego  
Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ
Grzegorzowice Wielkie 31
32-095 Iwanowice
www.planeta.marzen.pl

Kierownik Placówki: 
Stanisław Szymski, tel. 536 999 132
planeta.marzen@fundacjamis.org.pl

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci 
i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Grzegorzo-
wicach Wielkich powstała w ramach projektu 
Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej i 
Gminy Iwanowice dofinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020/ 
Projekt realizowany przez Fundację Mało-
polska Izba Samorządowa w partnerstwie z 
Gminą Iwanowice RPMP.09.02.01-12-0372/17 
„Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i 
Młodzieży w Gminie Iwanowice - „Planeta Ma-
rzeń”

Wybierz się  
z nami na 
Planetę 
Marzeń
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z życia gminy DZIAŁALNOŚĆ GCKIB

Wakacyjne 
wycieczki członków 
Gminnego Zespołu 
Teatralnego „Kwadrat” 

W czasie wakacji członkowie Gminnego 
Zespołu Teatralnego „Kwadrat” wzięli udział w 
dwóch wycieczkach.

25 lipca pojechali na wycieczkę do Krako-
wa do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława 
Lema. Na początku pod kierunkiem przewod-
nika, a następnie samodzielnie przeprowadzi-
li kilkadziesiąt doświadczeń z zakresu optyki, 
akustyki i mechaniki. Młodzi naukowcy mogli 
poczuć jak drży powietrze w pobliżu gongu, 
nadać i odebrać wiadomość z użyciem te-
legrafu akustycznego, szeptać i być dobrze 
słyszanym z odległości 20 m., znaleźć się we 
wnętrzu kalejdoskopu i wykonać wiele innych 

eksperymentów. Poprzez osobiste doświad-
czanie i przeżywanie z udziałem własnych 
zmysłów, próbowali zrozumieć świat otacza-
jących ich zjawisk. Wszyscy wyszli z parku za-
chwyceni i zaciekawieni fizyką.

Następnie członkowie zespołu udali się 
do największego Parku Trampolin w Małopol-
sce GOjump. Tam mieli możliwość spożytko-
wania ogromnych pokładów swojej energii. 
Dzieci ćwiczyły swoją zwinność i gibkość na 
trampolinach, basenach z gąbką, linach, huś-
tawkach i równoważniach.

30 sierpnia młodzi aktorzy pojechali na 
wycieczkę do Miechowa. Najpierw udali się 
do Centrum Kultury i Sportu. Na kręgielni 
walczyli o uzyskanie jak największej ilości 
punktów. Po pasjonującej grze, uczestnicy 
wyjazdu przeszli na hale basenową, gdzie w 
wodzie doskonalili swoje umiejętności pływa-
nia. Chętnie korzystali również ze zjeżdżalni i 
jacuzzi. 

Po zabawach w wodzie, podziwiając pięk-
no przyrody miechowskiego parku, wszyscy 

udali się na zajęcia teatralne do Domu Kul-
tury. Tam na dużej scenie, uczestnicząc w 
różnorodnych zabawach teatralnych, mogli 
uruchomić swoją wyobraźnię, doskonalić 
umiejętności i rozwijać zdolności aktorskie. 
Na zakończenie odbył się konkurs piosenki. 
Prezentowany repertuar był bardzo bogaty i 
zróżnicowany. Wysoki poziom konkursu po-
twierdził, że w zespole jest dużo dziewcząt 
mających uzdolnienia muzyczne.

Wycieczki pozwoliły na jeszcze lepszą 
integrację zespołu. Dzieci wracały z nich 
uśmiechnięte, zadowolone, pełne pomysłów 
na dalsze teatralne spotkania.

 Instruktor i członkowie zespołu składają 
serdeczne podziękowania pani Małgorzacie 
Kwiecień za pomoc w organizacji i opiekę w 
czasie wyjazdów.

Wycieczki zostały dofinansowane ze środ-
ków Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w 
Iwanowicach.

Joanna Stąpała 
instruktor zespołu
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z życia gminy DZIAŁALNOŚĆ GCKIB

Dożynki Powiatowe  
w Sąspowie

W niedzielę 9 września br. odbyły się dożynki powiatowe w Są-
spowie w Gminie Jerzmanowice-Przeginia. Gminę Iwanowicę na tej 
uroczystości reprezentowało ZŚL z Poskwitowa Starego wraz Wójtem 
Gminy, Dyrektor GCKiB, Panią Małgorzatą Kwiecień oraz radnym Grze-
gorzem Siutą. Miło nam poinformować, że wywróżenie dla najlepsze-
go rolnika w Powiecie Krakowskim z terenu Gminy Iwanowice otrzy-
mał Pan Czesław Pobędza z Maszkowa. Serdecznie dziękujemy ZŚL z 
Poskwitowa Starego za przygotowanie pięknego wieńca oraz godne 
reprezentowanie naszej gminy.

Kolejny sukces Gminy Iwanowice  
52. Sabałowe Bajania

   W dniach 11 -15  sierpnia 2018 roku w Bukowinie Tatrzańskiej 
odbył się Festiwal Folkloru Polskiego – 52. Sabałowe Bajania – Konkurs 
Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów 
Weselnych. I tym razem, na tej zaszczytnej imprezie nie mogło zabrak-
nąć przedstawicielek Gminy Iwanowice, które po raz kolejny pokazały 
swój kunszt. Z ogromną radością informujemy, że Panie Ewa Drożniak 
i Marta Komasara zajęły III miejsca w kategoriach, odpowiednio – ga-
wędziarz dorosły i śpiewak solowy dorosły. Po eliminacjach udaliśmy 
się na sesję w plenerze, gdzie w malowniczej górskiej scenerii przy 
akompaniamencie Łukasza Wójcika – klawiszowca zespołu muzyczne-
go Life&Dance nasze Panie dawały popis swoich możliwości. Naszym 
zasłużonym działaczkom składamy serdeczne gratulacje i życzymy 
dalszych sukcesów.

Małgorzata Kwiecień
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z życia gminy KĄCIK SENIORA

21 września 2018 r. odbyły się w Krakowie V Ogólnopolskie Senio-
ralia. To jedna z największych imprez integrujących Seniorów z całej 
Polski. W spotkaniu wzięło udział ponad 1700 członków rad seniorów, 
uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora. Naszą gminę re-
prezentowała spora, bo licząca prawie 50 osób grupa z OWS Celiny i 
Sieciechowice, klubów Seniora „Siwe Głowy” z Poskwitowa Nowego i 
„Jurajskiej Siódemki” z Widomej.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w Kościele Mariackim. Na-
stępnie w barwnym, rozśpiewanym i roztańczonym pochodzie okrą-
żyliśmy Rynek i ulicami Starego Miasta przemaszerowaliśmy na Plac 
przed Muzeum Narodowym. Ruch uliczny na moment parady został 
sparaliżowany ale i przechodnie i kierowcy nie okazywali zdenerwo-
wania lecz serdecznie nas pozdrawiali. Po oficjalnym otwarciu Senio-
raliów i przekazaniu nam przez Włodarzy Krakowa kluczy do  miasta, 
udaliśmy się do kina Kijów. Tu czekał na nas poczęstunek i niezwykle 
bogaty program. Ciekawe wykłady, badania lekarskie,  porady konkur-
sy z nagrodami, pokazy mody, występy artystyczne – zapełniły nam 
czas do wieczora.

Na zakończenie odbyła się „Międzypokoleniówka” – dyskoteka z 
udziałem 78 – letniej DJ Viki.

To była bardzo udana i niezwykle pożyteczna impreza, której ce-
lem – obok dobrej zabawy – była aktywizacja i edukacja osób star-
szych, szczególnie w dziedzinie profilaktyki zdrowia, ekonomii i bez-
pieczeństwa.

Nas, seniorów z  naszej gminy, najbardziej zaciekawiły wykłady: 
„Nasze zdrowie w naszych rękach”, „Medyczne aspekty aktywności se-
niorów”, „Wiem co podpisuję” , a w części rozrywkowej zachwyciły nas 
występy zespołów Słowianki i Prasłowianki z Krakowa oraz kabaretu z 
Łodzi „Babcie w locie z dziadkiem”. Jesteśmy pełni podziwu i wdzięcz-
ności dla organizatorów tak wspaniałego przedsięwzięcia. Myślę, że 
będę wyrazicielką większości z nas, że już od dziś, planujemy udział w 
kolejnych – VI Senioraliach w następnym roku.

Wyjazd seniorów został dofinansowany ze środków Gminnego 
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

W imieniu uczestników V Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie

Barbara Mrajca

V Ogólnopolskie 
Senioralia w Krakowie
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Iwanowicki szlak 
Legionów Józefa 
Piłsudskiego

Gmina Iwanowice znalazła swoje miejsce 
w czasach wojennych przemarszów Józefa 
Piłsudskiego podczas I wojny światowej gdyż 
kilku jego dzielnych legionistów pochodzi-
ło z tych terenów. Do dziś tamte wydarzenia 
i sylwetki znacząco zapisały się na kartach iwa-
nowickiej historii z okresu odzyskiwania niepod-
ległości. 

Gdy Józef Piłsudski podróżował po Europie, szukając 
sprzymierzeńców do walki o niepodległość, na Uniwersytecie 
w Liege poznał m.in. studenta chemii, działacza Związku Strzeleckie-
go w Belgii, pochodzącego z Maszkowa - Mieczysława Kwiecińskiego. 
Gdy rozpoczął się konflikt zbrojny, Kwieciński powrócił do Krakowa, 
aby niebawem z krakowskich Oleandrów wyruszyć na szlak legionowy 
– I i II Brygady. Najsłynniejszy dla Gminy Iwanowice pozostaje wymarsz 
Kadrówki 6 sierpnia 1914 roku w stronę Michałowic. Oddział, którym 
dowodził Tadeusz Kasprzycki, nie napotykając większego oporu ze 
strony wojsk rosyjskich, przemaszerował szosą warszawską, wschod-
nią stroną Gminy Iwanowice do Słomnik, a potem, kolejno przez 
Miechów, Jędrzejów, Chęciny aż do Kielc. Główne zaś siły legionowe 

wyszły z Krakowa i maszerowały dawnym szlakiem po-
wstańców styczniowych – od Krzeszowic, przez Skałę, 

Iwanowice do Miechowa. W Iwanowicach przez 3 
dni można było zauważyć jadących na podwo-

dach czyli konnymi wozami – legionistów. Przez 
Iwanowice przechodził zarówno Józef Piłsud-
ski, który otrzymał od Eustachego Romera, 
właściciela Czapel, położonych w sąsiedztwie 
naszej gminy, młodą klacz-słynną Kasztankę, 
jak też i wspomniany Mieczysław Kwieciński 
„Oset”, dowódca 4-tego plutonu 13. Kompa-

nii Jerzego „Rojana” Śladkiego. Sam Józef Pił-
sudski opisał ten swój przemarsz w broszurze 

pt. „Moje pierwsze boje”. Na kartach owego pa-
miętnika pojawiają się znajome nazwy miejsco-

wości Gminy Iwanowice – m.in. Władysław, Celiny i 
Widoma. Piłsudski wymienia także tajemnicze zagrody 

(prawdopodobnie z Poskwitowa Nowego), gdzie w obej-
ściach widać jaśniejące światła latarek, należących zapewne do żołnie-
rzy rosyjskich.  Kilku ochotników z naszych miejscowości poszło także 
z legionistami, w rytm marsza wojskowego granego przez iwanowicką 
orkiestrę dętą założoną w 1909 r. Przyjaźnie powitał legionistów tak-
że iwanowicki proboszcz - ksiądz Klemens Szerenos, który miał ponoć 
wytoczyć beczkę wody sodowej, zachęcając do picia spragnionych 
wojaków. Skąd taka postawa księdza proboszcza oraz mieszkańców 
Iwanowic? Otóż przed I wojną Światową u proboszcza na plebanii 
przebywał prof. Leon Kozłowski, archeolog prowadzący prace wyko-
paliskowe. Prywatnie był on przyjacielem Józefa Piłsudskiego. Ludzie 
opowiadali, że przy pracach archeologicznych prof. L. Kozłowski uczył 
historii Polski. Stąd być może wynikło zaciekawienie tutejszej ludności 
działaniami legionistów oraz ich przyjacielska otwartość. Oprócz Mie-
czysława „Oseta” Kwiecińskiego, legionistami z naszego terenu zostali: 
Jan Jurkowski, syn młynarza z Maszkowa oraz Władysław Czekaj z Sie-
ciechowic. „Oset” zginął w 1915 r. w walkach nad Nidą, natomiast dwaj 
pozostali walczyli w II Brygadzie Legionów z Rosjanami w Karpatach 
Wschodnich. Za swe męstwo otrzymali po wojnie Krzyże Niepodle-
głości. 

Pod koniec października 1914 wojska austriackie i nie-
mieckie zaczęły wycofywać się na Zachód. Austriacy zniknęli wkrótce 
z Iwanowic, okopując się w lesie maszkowskim, ale gdy nadciągnęli z 
powrotem Rosjanie, zaczęła się regularna bitwa, która w Iwanowicach 
trwała 12 dni. Rosjanie, wyparli ostatecznie Austriaków z lasu masz-
kowskiego i linia frontu przesunęła się pod Kraków. W lesie należącym 
do iwanowickiej wsi Narama, według danych zawartych w książce Je-
rzego Pałosza „Śmiercią złączeni”, w leśnej mogile spoczęło prawdopo-
dobnie 24 żołnierzy należących do armii austro-węgierskiej oraz jeden 
Rosjanin.

Adam Miska 
Kustosz Muzeum Regionalnego w Iwanowicach 

z życia gminy HISTORIA
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Gospodarstwo Ogrodnicze Oferuje  

SPRZEDAŻ CHRYZANTEM  
Doniczkowych Na Wszystkich 

Świętych 

Kowina Roman 
Poskwitów 110 

tel.516-673-265 

ZAPRASZAMY 
Nasze Kwiaty to…             
Państwa Kwiaty 

Wystawa  
poświęcona osobie śp. Pana  
Ryszarda hr. Bochenek- 
Dobrowolskiego

7 czerwca br. w piękne, słoneczne  po-
południe uczniowie  Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Iwanowicach pod opieką 
nauczycieli  udali się do Muzeum Regional-
nego w Iwanowicach, by obejrzeć niezwykle 
interesujące  prace Pana Ryszarda hr. Boche-
nek-Dobrowolskiego oraz obrazy autorstwa 
członków Podgórskiego Stowarzyszenia Przy-
jaciół Sztuk Wszelkich z Krakowa poświęco-
nych Jego osobie.  Wystawę zorganizowała 
Pani Elżbieta hr. Żórawska-Dobrowolska wraz 
z  Panem Adamem Miską - kustoszem tutej-
szego muzeum, aby uczcić 2. rocznicę śmierci 
Pana Ryszarda.

Spotkanie było przygotowane bardzo sta-
rannie. Pani Elżbieta zadbała o najdrobniejsze 
szczegóły. Już w progu młodzież zwróciła 
uwagę, że w pomieszczeniu rozchodził się 
przyjemny zapach kadzidełek. Zapalone świe-
ce, białe ręcznie robione serwetki i piękne tka-
niny przewieszone dekoracyjnie były oprawą 
dla obrazów oraz różnych rodzinnych pamią-
tek zgromadzonych w muzeum. Uczniowie z 

ciekawością rozglądali się po pomieszczeniu, 
które intrygowało.  Pani Żórawska-Dobro-
wolska potrafiła oczarować słuchaczy. Prze-
pięknie opowiadała o pracy, życiu, pasjach i 
talentach męża. Zorganizowała nawet kon-
kurs z nagrodami. Pan Adam Miska dzielił się 
z zebranymi swoimi odczuciami dotyczącymi 
współpracy z Panem Ryszardem. Potem przy-
szedł czas na oglądanie prac plastycznych i 
odczytywanie wspomnień, wierszowanych 
podziękowań napisanych przez artystów, 
przyjaciół i bliskich Pana hrabiego.

To miłe, kameralne spotkanie zaowoco-
wało ciekawymi rozmowami na temat do-
konań Pana Ryszarda  i na pewno na długo 
pozostanie w pamięci młodych ludzi. Jeste-
śmy wdzięczni Pani Elżbiecie Żórawskiej-Do-
browolskiej, że zaprosiła nas na wernisaż i 
zechciała podzielić się z nami swoimi wspo-
mnieniami.

Po kilku dniach zorganizowany został pa-
miętny finisaż. Było to dnia 27 czerwca 2018 
roku. Po uroczystej mszy świętej odprawionej 
w intencji  śp. Ryszarda hr. Bochenek-Dobro-
wolskiego, przez Księdza Proboszcza Ryszarda 
Suchanowskiego, dostojni goście przeszli do 
Muzeum Regionalnego w Iwanowicach. Tam 
Pan Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice 
w obecności zebranych przedstawił sylwetkę 
i dokonania śp. hrabiego Ryszarda, który był 
niezwykłym człowiekiem. Promowała gminę, 
nie tylko w Polsce, ale i poza  granicami naszej 
ojczyzny. To dzięki Niemu zostały z pieczoło-
witością odrestaurowane stacje Drogi Krzy-
żowej. Sporządził również z wielką precyzją 
inwentaryzację dóbr kościelnych, a następnie 
opracował i napisał historyczną publikację pt. 
„Spotkanie z przeszłością. Historia właścicieli 
dóbr iwanowickich 1212-1879”.  Pozostawił 
po sobie dwutomowe wydanie „W labiryncie 
historii” oraz „Poczet królów i książąt Polski. 
Ołówkiem i piórem spisany. W 1050 rocznicę 
chrztu Polski”.

Ryszard hr. Bochenek-Dobrowolski był 
wielkim patriotą, doktorem filozofii, history-
kiem, monarchistą, osobą, która podejmowa-
ła bardzo wiele cennych inicjatyw.

Odeszła od nas postać nietuzinkowa, któ-
ra na zawsze pozostanie w naszej pamięci, pa-
mięci mieszkańców gminy Iwanowice.

Krystyna Płażek-Opyrchał i Renata Burda

z życia gminy HISTORIA
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 „TYDZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI” - cykl codziennych wydarzeń 
organizowanych dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, który poprzez swoją różnorodność, da 
możliwość wyboru najciekawszej dla każdego formy święto-
wania i indywidualnego włączenia się w obchody tak ważnej 
rocznicy.

Wtorek 6.11.2018 
GRA EDUKACYJNA  
PT. „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”
Gra przeznaczona będzie dla uczniów szkół podstawowych w dwóch 
kategoriach wiekowych - klasy V-VI i VII – VIII oraz III gimnazjum i w 
swoim założeniu ma być połączeniem wychowania patriotycznego, 
nauki oraz zabawy. W zabawie wezmą udział zespoły 3-osobowe - 
reprezentacje szkół, które rozwiązywać będą ciekawe zadania i case’y 
w ukrytych punktach na terenie Szkoły Podstawowej w Widomej.

Czwartek 8.11.2018
MIĘDZYSZKOLNY KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH  
PT. „NIE MA ŚWIĘTOWANIA BEZ PIEŚNI ŚPIEWANIA”
Dzień wspólnego śpiewania i święto muzyki patriotycznej dla 
każdego! Do udziału zostaną zaproszeni uczniowie ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu Gminy Iwanowice – solista i zespół 
wokalny - którzy zaprezentują się w utworach patriotycznych przed 
prawdziwą publicznością. W tym dniu z przedstawieniem o charak-
terze patriotycznym wystąpią  dzieci i młodzież z Szkoły Podstawo-
wej w Celinach. Koncert pieśni patriotycznych oraz przedstawienie 
odbędą się w salach GCKiB znajdujących się w Szkole Podstawowej 
w Iwanowicach.

Piątek 9.11.2018 
WIECZÓR LITERACKI  
„NIEPODLEGŁOŚĆ ZNACZY WOLNOŚĆ”
Uroczysty koncert literacki uczniów ostatnich klas szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Iwanowice. Uczniowie 
zaproszeni do występu będą laureatami konkursu ogłoszonego 
we wrześniu 2018 dla szkół, w którym zadaniem będzie napisanie 
eseju, felietonu, rozprawki lub opowiadania dotyczącego tema-
tyki odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzi literaci będą 
mieli możliwość odczytania swoich prac na prawdziwej scenie i dla 
szerokiej publiczności. W tym dniu z przedstawieniem o charakterze 
patriotycznym wystąpią  dzieci z oddziałów przedszkolnych w Wido-
mej. Wieczór literacki oraz przedstawienie odbędą się w salach GCKiB 
znajdujących się w Szkole Podstawowej w Iwanowicach.

Sobota 10.11.2018 
GMINNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Wielka sportowa impreza plenerowa dla wszystkich chętnych miesz-
kańców Gminy Iwanowice i nie tylko! Bieg odbędzie się na terenie 
kompleksu leśnego Goszcza- Polanowice na dwóch trasach – bieg na 
10 km oraz marszobieg rodzinny na 4 km. Start i meta umiejscowio-
ne będą na polanie św. Mikołaja w Zalesiu. Dla zwycięzców przewi-
dziane są nagrody i medale, a dla wszystkich uczestników upominki 
oraz gadżety!

Niedziela 11.11.2018 
GALA FINAŁOWA PROJEKTU „OCALMY OD ZAPOMNIE-
NIA DZIEJE WYZWOLENIA”
W tym dniu odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów pod pomni-
kiem Ofiar II Wojny Światowej w Iwanowicach oraz Uroczysta Msza 
Święta. Po oficjalnych obchodach odbędzie się uroczysta Gala 
zorganizowana na zakończenie  projektu, będąca jednocześnie jego 
uroczystym podsumowaniem. Program przewiduje m.in. występ  
Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat” w inscenizacji rekonstruk-
cyjno-muzycznej pt. „My biało-czerwoni” , występ Gminnego Dziecię-
cego Zespołu Ludowego oraz koncert Reprezentacyjnej Orkiestry 
„Tempo” z Iwanowic.Podczas Gali odbędzie się również uroczyste 
rozdanie nagród w konkursach o tematyce niepodległościowej ogła-
szanych w szkołach oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Program planowanych obchodów 

100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w Gminie Iwanowice


