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WIELKANOC TO CZAS NADZIEI 
I OTUCHY, CZAS ODRADZANIA SIĘ, 
WIARY W SIŁĘ CHRYSTUSA I DRUGIEGO 
CZŁOWIEKA. ŻYCZYMY, ABY ŚWIĘTA 
WIELKANOCNE PRZYNIOSŁY RADOŚĆ 
ORAZ WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ. NIECH 
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 
NAPEŁNI WAS POKOJEM I WIARĄ, 
NIECH DA SIŁĘ W POKONYWANIU 
TRUDNOŚCI I POZWOLI Z UFNOŚCIĄ 
PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ.
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Wycieczka  do Krakowa dla Seniorów 
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Konkurs na logo 
Gminy Iwanowice 
został rozstrzygnięty

Miło nam donieść, iż rozstrzygnęli-
śmy konkurs na  logo Gminy Iwanowice! 
Autorem zwycięskiego  projektu  jest 
nasz mieszkaniec - Pan Mariusz Nowak 
z Sieciechowic. Zaprojektowane logo 
swoją kolorystyką i kształtem na-
wiązuje do bogactwa kulturowego 
i przyrodniczego naszej Gminy. Logo, 
obok herbu będzie stanowić znak 
promocyjny Gminy w komunikacji 
marketingowej. Przeznaczone będzie 
do celów promocyjnych, reklamowych, 
popularyzatorskich, korespondencyj-
nych itp.

W dniu 20 stycznia 2016 r. Pan 
Mariusz Nowak, odebrał nagrodę za 
swoją zwycięską pracę - zegarek do 
biegania firmy „Polar”. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Monika Światek

Informacja dotycząca realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Iwanowice

Uprzejmie informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy za-
warli umowę z  Gminą Iwanowice dotyczącą wykonania Przydomowych 
Oczyszczalni Ścieków (POŚ), że w roku 2015 na podstawie przetargu nieogra-
niczonego  została opracowana przez firmę BIO-INŻ  sp. z o.o. dokumentacja 
projektowa obejmująca 115 POŚ na terenie gminy Iwanowice. 

Zgłoszenie zamiaru budowy POŚ zostało przyjęte przez Starostwo 
Powiatowe i w dniu 25.11.2015 r. zostało wydane zaświadczenie o braku 
sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych. 

Zgodnie z posiadanymi informacjami w sierpniu br. zostanie ogłoszony 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nabór projektów 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego progra-
mu Gmina będzie aplikować o przyznanie pomocy finansowej pozwalającej 
na zrealizowanie zakresu POŚ. Przewiduje się zatem, że realizacja POŚ (robo-
ty budowlano montażowe) może nastąpić w I półroczu 2017 r. Dotrzymanie 
terminu wykonania prac  będzie uzależnione od terminu przyznania środ-
ków pomocowych i rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wykonania 
ww. zakresu robót.

Jan Czyżewski

INFORMACJA
Informujemy, że w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji radnego 

przez Pana Antoniego Soleckiego Wojewoda Małopolski zarządził 
wybory uzupełniające do Rady Gminy Iwanowice w okręgu wyborczym 
nr  5 obejmujące miejscowość Iwanowice Włościańskie.

Termin wyborów wyznaczono na niedzielę, 8 maja 2016 r. 

W wyborach uzupełniających wybierany będzie jeden radny.

Wójt Gminy 
Robert Lisowski

Sesje Rady Gminy Iwanowice w Internecie! 
Chcesz wiedzieć jakie decyzje podejmowane 

są na sesjach Rady Gminy?! 
Chcesz być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi 

Twojego sołectwa, Gminy Iwanowice?! 
Oglądaj sesje Rady Gminy Iwanowice w Internecie! 

Dzięki uprzejmości redakcji „Gońca Małopolskiego” wszystkie sesje 
Rady Gminy są nagrywane i w całości publikowane w Internecie.
Zapraszamy na stronę Urzędu Gminy do zakładki Iwanowice TV

www.iwanowice.malopolska.pl 

lub na strone YouTube kanał Refleksja TV
www.youtube.com/user/RefleksjaTV

TV
ef leksjaR

Informacja 
o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku 
zakończenia procedury naboru 
na wolne stanowisko  urzędnicze 
została wybrana Pani Alicja Andrusz-
czyszyn zamieszkała w Iwanowicach 
Dworskich.

Pani Alicja spełniła wszystkie wy-
magania wyróżnione w ogłoszeniu do 
zatrudnienia na stanowisko  Inspektora 
w Referacie Finansowo – Księgowym 
w Urzędzie Gminy Iwanowice. Podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się 
dobrą znajomością zagadnień podanych 
w ogłoszeniu. Została wskazana przez 
komisję rekrutacyjną jako najlepszy 
kandydat  do zatrudnienia na przedmio-
towym stanowisku.
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O ROZLICZENIU SZKÓŁ 
PUBLICZNYCH, „OKRADANIU” 

I KILKU INNYCH SPRAWACH 
Nieprawidłowości w szkołach pro-

wadzonych przez osoby fizyczne na 
terenie Gminy Iwanowice trwają co 
najmniej od 2010 r. To był bowiem 
pierwszy rok, w którym zgodnie ze 
zmianami w Ustawie o systemie 
oświaty można było przeprowadzić 
kontrole w szkołach publicznych pro-
wadzonych przez osoby fizyczne. Mój 
poprzednik, Zbigniew Grzyb ze stra-
chu przed opinią publiczną a przede 
wszystkim dyscypliną finansów pu-
blicznych rozpoczął kontrole na koniec 
swej kadencji w 2014. Do tego czasu 
Panowie Tadeusz Basiak, Krzysztof 
Zadora i Michał Znamirowski do-
konali swoistego uwłaszczenia na 
majątku gminnym, otrzymując 
w bezpłatne użyczenie budynki szkol-
ne na czas nieokreślony, nie ponosząc 
przy tym żadnej odpowiedzialności 
za wszelkie niewłaściwe ich użyt-
kowanie (realizowanie zakupów 
inwestycyjnych bez zgody Urzędu 

Gminy i z środków dotacji oświatowej, 
samowole budowlane, niedostosowa-
nie się do przepisów BHP i przeciw 
pożarowych). Jeśli do tego dołożymy 
dotacje oświatowe, które były na 
poziomie wydatków szkół samorzą-
dowych oraz traktowane jako środki 
własne, to trudno się dziwić, że dziś tak 
wiele osób ma problem ze zrozumiem 
problemów naszej oświaty a nawet nie 
chce uwierzyć, że do takich sytuacji 
mogło w ogóle dojść. Warto przy-
pomnieć choćby stwierdzenie Pana 
Krzysztofa Zadory, który audytorowi 
Szczepanowi Podlachowi, kontrolują-
cemu wydatki w jego szkole wyjaśnił 
cyt. „dyrektor prowadzący otrzymuje 
wynagrodzenie z dotacji będące róż-
nicą otrzymanej dotacji i wydatków 
szkoły pokrytych z dotacji”. Jednym 
słowem Pan K. Zadora prowadzi biz-
nes oświatowy, to co nie wyda na 
funkcjonowanie szkoły to jego zysk, 
wypłacany w formie wynagrodzenia. 

W zasadzie to chyba powinniśmy się 
cieszyć, że Pan Krzysztof Zadora przez 
ostatnie sześć lat wypłacił sobie tylko 
1 mln 100 tys. zł. a nie na przykład 
2 mln 200 tys. zł.

To co szczególnie martwi, to 
postawa niektórych rodziców – miesz-
kańców naszej Gminy, których nie 
interesuje sposób wydatkowania 
środków publicznych przez te Organy 
Prowadzące. Jednocześnie Ci miesz-
kańcy oczekują lepszych dróg, 
kanalizacji czy zmodernizowanych 
wodociągów. Szkoda tylko, że nie 
pomyślą, że 2 do 3 milionów złotych 
dokładanych rocznie do subwencji 
oświatowej to są właśnie te pieniądze, 
które na te inwestycje Gmina mo-
głaby przeznaczyć. W zeszłym roku 
trzy Organy prowadzące wypłaciły 
sobie z dotacji oświatowej wynagro-
dzenie w kwocie prawie 600 tys. zł. 
Jednocześnie Gmina Iwanowice wy-

Rekrutacja do szkół i przedszkoli samorządowych 

Zapisów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (w tym 
filii Szkoły Podstawowej w Poskwitowie) można dokonać 
w sekretariacie Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach 
w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od 1 marca 
do 31 marca 2016 r.

Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka do szkoły:
 — Dowód osobisty rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka (do wglądu);
 — Akt urodzenia dziecka
 — Formularz zgłoszeniowy
 — Dodatkowo prosimy o dołączenie 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 
dziecka o zameldowaniu dziecka.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Gminnego 
Zespołu Szkół w Iwanowicach (tel. 12 3884014). 
Dokumenty do pobrania są także na stronie szkoły 
http://spiwanowice.edupage.org 

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” w Iwanowicach 
wraz z Oddziałami w Damicach, Naramie, Poskwitowie 
i Sieciechowicach

Zapisy do oddziałów przedszkola przyjmowane są w se-
kretariacie Samorządowego Przedszkola w Iwanowicach 
(dla Iwanowic, Poskwitowa, Damic i Naramy) oraz 
w Sieciechowicach (dla Sieciechowic) w godzinach pracy 
przedszkola.

Zapisy będą prowadzone od 1 marca do 31 marca 2016 r. 

Zapisów dokonują rodzice/prawni opiekunowie dziecka 
składając „Wniosek o przyjęcie do przedszkola”.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat 
Samorządowego Przedszkola „Słoneczne” w Iwano-wicach  
(tel. 12 3884016) lub Sieciechowicach (tel. 12 3882243). 

Zapraszamy!
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puściła obligację na kwotę ponad 
1 mln 300 tys. zł, aby dotacje oświato-
we m.in. im wypłacić. 

Uchwała Rady Gminy z ubiegłego 
roku jasno precyzuje zasady rozlicze-
nia oraz określa formularz na jakim 
należy je złożyć. Na chwilę obecną 
mamy 7 organów prowadzących 
szkoły publiczne na terenie naszej 
Gminy. Rozliczenia za pełny ubiegły 
rok złożyły organy prowadzące szko-
ły w Damicach, w Grzegorzowicach, 
w Naramie i w Poskwitowie, a za 
4 miesiące (wrzesień-grudzień 2015) 
organy prowadzące szkoły w Celinach, 
w Sieciechowicach i w Widomej.

W terminie do 15 stycznia br. na pra-
widłowych formularzach rozliczenia 
złożyło tylko 5 organów prowadzących 
( wyjątek Damice i Narama). Doszło 
do tego mimo, że w dniu 13 stycznia 
br. odbyło się spotkanie w Urzędzie 
Gminy z w/w organami prowadzą-
cymi gdzie m.in. zwracano uwagę 
na zmianę formularzy. Panowie: 
Tadeusz Basiak i Krzysztof Zadora 
złożyli formularze rozliczenia przed 
ostatecznym terminem, dlatego też 
pracownicy Urzędu Gminy po ich 
zweryfikowaniu próbowali jeszcze 
w dniu 15 stycznia br. poinformować 
obu Panów o konieczności złożenia 
rozliczenia na właściwych formula-
rzach przypominając o ewentualnych 
skutkach prawnych. W przypadku 
Naramy mieliśmy sytuację kuriozalną. 
Pani sekretarka szkół w Naramie, nie 
odebrała pisma w tej sprawie, bowiem 
Pan Krzysztof Zadora zabronił jej od-
bierania jakichkolwiek dokumentów 
z Urzędu Gminy. Pan Tadeusz Basiak 
w tym dniu był nieosiągalny i otrzy-
mał tylko informację o błędach drogą 
mailową. W zasadzie sprawę rozlicze-
nia szkół w Naramie i  w Damicach 
za 2015 r. powinniśmy uznać za 
zamkniętą. Zgodnie z art. 66 ustawy 
o finansach publicznych w przypad-
ku braku złożenia właściwego 
rozliczenia w terminie, wypłacona 
dotacja może zostać uznana jako nie-
należna w całości i konieczne będzie 
dochodzenie jej zwrotu jako niena-
leżnie pobranej. Panowie T. Basiak 
i K. Zadora szybko jednak spokornieli 
i po zapoznaniu się z korespondencją, 
którą otrzymali także drogą mailową, 
w następnym tygodniu złożyli popra-
wione rozliczenia. W przypadku Pana 
T.  Basiaka zostało to zrobione znów 
niewłaściwie, bowiem formularz 
poprawiono w pierwszej części, 
pozostawiając błędny załącznik. 
W sumie Pan Tadeusz Basiak składał 
formularze rozliczeniowe trzykrotnie, 
bowiem nie potrafił także właściwie 
wyliczyć kwoty dotacji (kwota do-
tacji wskazanej do rozliczenia była 

wyższa od dotacji otrzymanej). Warto 
przy tej okazji dodać, że w 2015 r. za 
usługi księgowe, prawne i inne usługi 
obce Pan T. Basiak zapłacił z dotacji 
w sumie aż 42 702,81 zł.

Organ prowadzący szkoły 
w Poskwitowie, w kolejnym swoim in-
ternetowym tekście  pod znamiennym 
tytułem „Rynsztok, szambo i egipskie 
ciemności czyli socjotechniczne suk-
cesy władzy”  obrażającym już nie 
tylko mnie, ale także organy prowa-
dzące szkoły oraz rodziców uczniów 
w Celinach i w Widomej, napisał m.in.

„Czy to może owe osoby nie umie-
ją, nie mają woli i chęci zaspokoić 
potrzeb edukacyjnych dzieci i mło-
dzieży w swoich środowiskach(…)
Przyjmijmy, że uczniów w tych szko-
łach jest 100; tak średnio. To zwracając 
40 000 zł „okrada” ok. 400zł na zł 
ucznia. O tyle dostaje mniej dziecko 
w Widomej w ciągu tylko czterech 
miesięcy niż uczniowie w szkołach 
w Iwanowicach, wg których obliczana 
jest dotacja (o tym pisałem w innym 
felietonie, zupełnie niedawno). 
Podobnie w innych szkołach. (…)

Przy bardzo skromnych wydat-
kach – działanie takie dyrektorów 
prowadzących pozbawione jest jakie-
gokolwiek racjonalizmu. Sugeruję , by 
Rodzice dzieci tych szkół zaintereso-
wali się sprawą, bowiem nie jestem 
pewien, czy tego typu gospodarnością 
finansów szkół są zainteresowani. Bo 
tak naprawdę nie bardzo wiadomo 
na jaki cel (wójt może wydać „za-
oszczędzone” środki na dowolny 
cel). A szkoła nie ma w swojej misji, 
żadna szkoła oszczędzania pieniędzy 
dla wójta. Ma w sposób racjonalny 
i efektywny wydawać pieniądze na za-
spokojenie potrzeb młodego, uczącego 
się pokolenia.”

Przyjrzyjmy się zatem rozliczeniom 
za 2015 r. w poszczególnych szkołach 
oraz racjonalnemu i efektywnemu 
wydawaniu tych środków na  „zaspo-
kajanie potrzeb młodego, uczącego się 
pokolenia”.

Całkowita liczba uczniów/dzieci 
w poszczególnych typach placówek 
prowadzonych przez osoby fizyczne 
na koniec grudnia 2015 r. wynosiła: 
w Naramie – 175 osób; Poskwitowie 
– 167 osób; Widomej – 161 osób; 
Celinach – 133 osoby; Damicach 
– 133 osoby; Sieciechowicach – 
106 osób i Grzegorzowicach – 46 osób. 
W związku z tym, że nie wszyst-
kie szkoły były prowadzone przez 
12 miesięcy, dla porównania kosztów 
przyjęliśmy miesięczne wydatki. 
Patrząc na budynki, ich powierzch-
nie oraz stan zużycia to niewątpliwie 

najlepsza baza szkolna jest w Naramie 
i w Widomej, później możemy 
wskazać Damice i Sieciechowice, na-
stępnie Grzegorzowice oraz Celiny 
i na końcu Poskwitów, gdzie mamy 
najmniejszy oraz najbardziej zanie-
dbany budynek szkoły. Suma kwot 
dotacji jakie otrzymały poszczególne 
organy prowadzące w 2015 r. na pro-
wadzone placówki była następująca: 
Narama – 1 555 427,46 zł; Poskwitów – 
1 529 163, 30 zł; Damice – 1 075 757 zł; 
Grzegorzowice – 476 410,49 zł; Widoma 
– 470 000 zł; Celiny – 444 446,30 zł; 
Sieciechowice – 364 975,24 zł.

Jeśli popatrzymy na koszty wynagro-
dzenia organów prowadzących to Pan 
Michał Znamirowski wypłacił sobie za 
2015 r. – 370 tys. złotych co daje kwotę 
ponad 30 916, 66 zł miesięcznie. 
Analiza rozliczenia oddziału przed-
szkolnego w Poskwitowie wskazuje, że 
nauczyciele otrzymali wynagrodzenie 
na poziomie 62 401,80 zł, a Pan Michał 
Znamirowski wypłacił sobie kwotę 
82 800 zł. Jeśli nawet przyjmiemy jego 
wyjaśnienia, że z tej kwoty opłacił 
bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 
budynku szkoły oraz założymy, że 
poniósł takie same koszty eksploata-
cyjne jak szkoły w Naramie (90 393,85 
zł za cały rok – założenie jest oczywi-
ście absurdalne, bowiem budynki w 
zakresie powierzchni i bazy są niepo-
równywalne) to może okazać się, że 
wynagrodzenie dyrektora prowadzą-
cego szkoły w Poskwitowie wyniosło 
w 2015 r. ok. 280 000 zł.

Czym kierował się Pan 
M. Znamirowski wypłacając sobie 
tak wysokie wynagrodzenie? Idąc 
jego tokiem myślenia zaprezentowa-
nym powyżej, zwracając do Gminy 
niewykorzystaną dotację „okradł-
by” dzieci chodzące do szkoły 
w Poskwitowie. Czyżby dlatego po-
stanowił te pieniądze przeznaczyć na 
swoje wynagrodzenie? Mamy zatem 
proste wytłumaczenie  wszystkich 
nieprawidłowości jakie dotyczą  szkół 
w Poskwitowie w zakresie wydat-
kowania dotacji na  prowadzenie 
placówek. Natomiast co z  faktem, 
że budynek szkoły  wymaga grun-
townego remontu? No cóż, budynek 
jest przecież własnością Gminy. Nie 
zdziwię się, jeśli Pan M. Znamirowski 
przez Panią Radną złoży kolejne pismo 
do Urzędu Gminy i zażąda inwesty-
cji finansowanej z budżetu Gminy. 
Działania wesprze Przewodniczący 
Rady Rodziców, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Iwanowickiej z siedzi-
bą w domu Pana M. Znamirowskiego, 
a usłużna dziennikarka napisze ko-
lejny artykuł na zlecenie, w którym 
będzie rozpaczać jak to wójt Gminy 
Iwanowice nie dba o budynki szkolne. 
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Zapowiada się kolejna „fajna historia” 
o złym wójcie i dobrym pedagogu, 
który robi wszystko aby dzieci nie 
były „okradane”?!

Przy okazji pragnę wyjaśnić, że 
na etapie kontroli w szkole Pan 
M. Znamirowski nie przedstawił, 
żadnych dodatkowych dokumentów 
potwierdzających, że opłaca ze swoje-
go wynagrodzenia rachunki za wodę 
czy prąd. Wiemy, że na przykład 
faktury za wodę wystawiane są na 
szkołę w Poskwitowie a nie na Pana 
M. Znamirowskiego. Tych faktur nie 
ma w rocznym rozliczeniu szkół. Co 
Pan M. Znamirowski robi z tymi fak-
turami? W jaki sposób je księguje? 
Czy mamy podwójną księgowość 
w szkołach w Poskwitowie? O zwe-
ryfikowanie tych pytań zwrócimy się 
na pewno do prokuratury  prowa-
dzącej sprawę nadużyć w szkołach w 
Damicach, w Naramie i w Poskwitowie 
i innych odpowiednich służb. 

Jeśli przyjrzymy się wynagrodzeniu 
Pana Krzysztofa Zadory prowadzącego 
szkoły w Naramie to musimy stwier-
dzić, że w tym roku przegrał rywalizację  
z Panem M. Znamirowskim. Wypłacił 
sobie bowiem tylko 193 918,76 zł 
w skali roku, co daje ponad 16 tys. 
zł miesięcznie. Przyjmując jed-
nak sposób rozumowania Pana 
M. Znamirowskiego, dzięki takiej 
postawie Pan K. Zadora także nie 
„okradł” dzieci chodzących do szkół 
w Naramie. Gdyby na przykład zwró-
cił 100 tys. zł. ze swojej pensji  to dzieci 
w Naramie otrzymałyby mniej niż 
dzieci w szkołach w Iwanowicach. 
A tak, dzięki heroicznej postawie Pan 
K. Zadora uratował dzieci chodzące 
do szkół w Naramie przed „kradzieżą”. 
Warto przy okazji dodać, że w okresie 
ostatnich 6 lat Pan K. Zadora wypłacił 
sobie już ponad 1 mln 100 zł wynagro-
dzenia. Poświęcenie godne docenienia! 
Czyżby Pan K. Zadora robił to wszystko 
wyłącznie po to, aby dzieci chodzące 
do szkół w Naramie nie były „okrada-
ne” przez wójta?!

Pan Tadeusz Basiak, prowadzący 
szkoły w Damicach w 2015 r. wypłacił 
sobie jako organowi prowadzącemu 
w sumie 110 533,25 zł co daje kwotę 
9 211,10 zł. „Niestety” Pan T. Basiak 
„okradł” w 2015 r. dzieci chodzące 
do placówek w Damicach, bowiem 
zwrócił na konto Urzędu Gminy 
kwotę ponad 27 tys. złotych jako 
niewykorzystaną dotację. Analizując 
rozliczenia szkół w Damicach warto 
zwrócić uwagę na niezwykle wysokie 
koszty eksploatacji budynku. Wynoszą 
one w sumie ponad 156 tys. złotych 
(są większe o ponad 60 tys. zł od 
Naramy). Porównując na przykład 

wydatki na paliwo do ogrzewania sal, 
to okazuje się, że koszty ogrzewania 
przedszkola (41 dzieci i ¼ budynku) 
są 5-krotnie wyższe niż szkoły pod-
stawowej (81 uczniów i ¾ budynku)! 
W pierwszym przypadku mamy 
kwotę 10 164,87 zł a w drugim tylko 
2201,70 zł. Na pewno także „racjonal-
ne i efektywne” są wydatki na usługi 
księgowe, prawne i inne usługi obce 
(w sumie 42 702,81 zł) oraz usługi pocz-
towe, bankowe, telekomunikacyjne, 
podatki i opłaty (42 526,74 zł w skali 
roku). W sumie jest to kwota ponad 
84 tys. zł!

Jak na tym tle prezentują się or-
gany prowadzące, które wedle słów 
Pana M. Znamirowskiego pewnie „nie 
umieją, nie mają woli i chęci zaspokoić 
potrzeb edukacyjnych dzieci i mło-
dzieży w swoich środowiskach”?

Pan Stanisław Szymski prowadzący 
Gimnazjum w Grzegorzowicach wypła-
cił sobie za cały rok kwotę 61 500 zł,  
co daje 5 125 zł miesięcznie. Ponadto 
16 731,92 zł przeznaczył na zakup po-
zostałych środków trwałych, 8 225,53 
zł na pomoce dydaktyczne, 3 866,44 zł 
na książki do biblioteki, 20 046,87 zł 
na wycieczki, nagrody rzeczowe, lekcje 
dodatkowe dla uczniów, 6 419,68 zł 
na wyposażenie sal lekcyjnych oraz 
26 303,79 zł na przewóz uczniów. 
W sumie wydał 455 819,77 zł a kwotę 
20 590,72 zł zwrócił do Urzędu Gminy 
z przeznaczeniem na remont dachu na 
szkole (całkowity koszt tej inwestycji 
wyniesie ok. 50 tys. zł – resztę środ-
ków na remont przeznaczyło zebranie 
wiejskie i Gmina Iwanowice).

Pani Anna Krawczyk pro-
wadząca szkoły w Celinach 
wypłaciła sobie za 4 miesiące kwotę 
w wysokości 22 032,10 zł, co daje 5 508 
zł miesięcznie. Ponadto  43 937,32 zł 
organ prowadzący przeznaczył na 
wyposażenie i zakup środków i po-
mocy dydaktycznych na rzecz swoich 
placówek. Kwotę 37 397,14 zł szkoły 
w Celinach zwróciły do Urzędu Gminy 
z przeznaczeniem na zaadaptowanie 
byłego domu nauczyciela na potrze-
by szkoły oraz termomodernizację 
budynku. Obecnie jesteśmy w trakcie 

opracowania  audytu energetycznego 
i przygotowujemy projekt na kon-
kurs unijny.

Pan Janusz Maj prowadzący szko-
ły w Sieciechowicach wypłacił sobie 
za 4 miesiące kwotę w wysokości 
21 656,04 zł, co daje 5 414 zł miesięcz-
nie. Ponadto zostało zakupionych 
środków i pomocy dydaktycznych za 
kwotę 68 334,25 zł. Do Urzędu Gminy 
zwrócono 167,15 zł, jednakże warto 
pamiętać, że dotacja jaką otrzymały 
szkoły w Sieciechowicach była naj-
mniejsza i wynosiła 364 975,24 zł.

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Oświatowych w Widomej 
przeznaczyło na wynagrodzenie 
organu prowadzącego w sumie 
1600 zł miesięcznie z podziałem dla 
3 nauczycieli (jako dodatek do pen-
sji) pełniących funkcje w zarządzie. 
Jednocześnie zakupiono wyposażenie 
i pomoce dydaktyczne dla szkoły na 
kwotę 96 924, 61 zł. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że Pan K. Zadora 
w Naramie przy budżecie szkół wy-
noszącym ponad 1,5 mln zł wydał 
na pomoce jedynie 61 tys. zł. Szkoły 
w Widomej zwróciły do Urzędu 
Gminy niewykorzystaną dotację 
w kwocie 42 471,08 zł, z przeznacze-
niem na remont parkingu przy szkole.

W związku z powyższym, nikt nie ma 
prawa określić działań prowadzących 
szkoły w Grzegorzowicach, Widomej, 
Celinach czy w Sieciechowicach 
mianem „okradania” uczniów! 
Przedstawiona analiza doskonale na-
tomiast  wyjaśnia dlaczego Panowie: 
M. Znamirowski, K. Zadora i T. Basiak 
nie chcą podpisać nowych umów 
użyczenia.

Jeśli ktokolwiek ma jeszcze wąt-
pliwości, czy wypowiedzenie umów 
użyczenia budynków dla tych Panów 
było słuszne, proponuję aby sam 
zapoznał się z rozliczeniami, które 
publikujemy na stronie internetowej 
Urzędu Gminy http://iwanowice.pl/
aktualnosci/293/o-rozliczeniu-szkol
-publicznych-okradaniu-i-kilku-innych
-sprawach. 

Robert Lisowski 
Wójt Gminy Iwanowice
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INWESTYCJE ZAPLANOWANE W 
BUDŻECIE GMINY NA 2016 R.

LP Zadanie Kwota Termin realizacji

1.  Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Władysław 
(opracowanie projektu) 20 000,00 marzec - grudzień 2016 r 

2.  Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Krasieniec 

Stary w tym środki funduszu sołeckiego 13 073,10 zł (opracowanie 

projektu i wymiana skorodowanego odcinka sieci wodociągowej)
40 000,00 marzec - październik 2016 r 

3.  Wykonanie studni rezerwowej dla wodociągu Narama 
w m.  Żerkowice i połączenie z istniejącą  siecią wodociągową 406 000,00 marzec - listopad 2016 r 

4.  Rozbudowa sieci wodociągowej – zwrot inwestorom kosztów 
rozbudowy 50 000,00 na bieżąco do wysokości 

posiadanych środków

5.  Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych -Krasieniec 
Zakupny – Chwastek, Kotryska – w tym środki funduszu sołeckiego 
10 000,00 zł

10 000,00 II-III kw  2016 r 

6.  Zakup usług remontowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 
droga Sieciechowice - Cybina 30 000,00 II-III kw  2016 r 

7.  Przebudowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowości 
Domiarki 20 000,00 realizacja uzależniona 

od decyzji WINB

8.  Budowa chodnika w ciągu DW 773 w miejscowości Poskwitów 
w kierunku E7 - wykonanie kolejnego odcinka około 150 mb 100 000,00 II-III kw  2016 r 

9.  Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka chodnika o dł . 
1600 mb w ciągu DW 773 w Iwanowicach Wł  w kierunku Sułkowic

30 000,00 do grudnia 2016 r 

10.  Przebudowa chodnika w ciągu DW 773 w miejscowości Poskwitów 20 000,00 w zależności od decyzji WINB

11.  Drogi powiatowe - dotacje dla Starostwa Powiatowego na 
wykonanie nakładek asfaltowych 480 000,00 II-III kw  2016 r 

12.  Pogłębianie rowów 30 000,00 II-III kw  2016 r 

13.  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi nr 2148K 
w kierunku Widomej 20 000,00 I-II kw  2016 r 

14.  Kopanie rowów Maszków - Kamieniec 80 000,00 II kw  2016 r 

15.  Bieżące remonty dróg masą i emulsją 60 000,00 marzec –czerwiec 2016 r 

16.  Remonty dróg asfaltowych - Biskupice „Stara Wieś” 40 000,00 II kw  2016 r 

17.  Remonty dróg asfaltowych - Celiny Solcówki, w tym: środki 
funduszu sołeckiego - 23 850,31 35 000,00 II kw  2016 r 

18.  Remonty dróg asfaltowych - Damice – Lipówki 150 000,00 II-II kw  2016 r 

19.  Remonty dróg asfaltowych - Grzegorzowice Małe 100 000,00 II kw  2016 r 

20.  Remonty dróg asfaltowych - Grzegorzowice Wielkie - Władysław 150 000,00 II kw  2016 r 

21.  Remonty dróg asfaltowych - Krasieniec Stary w kierunku Rzeplina 120 000,00 II kw  2016 r 

22.  Remonty dróg asfaltowych - Sieciechowice – Zarzecze, w tym: środki 
funduszu sołeckiego: 27 010,54 50 000,00 II kw  2016 r 

23.  Remonty dróg asfaltowych - Zalesie 80 000,00 II kw  2016 r 

24.  Przebudowa drogi Celiny - kierunek Gryc 50 000,00 II-III kw  2016 r 

25.  Remont drogi dojazdowej do pól - Grzegorzowice Wielkie k  Cieślik 25 000,00 II-III kw  2016 r 

26.  Remont drogi dojazdowej do pól - Iwanowice Dworskie – 
k. Pieronek, tym: środki funduszu sołeckiego – 20 419,97 20 419,97 II-III kw  2016 r 

27.  Remont drogi dojazdowej do pól - Lesieniec – droga k  Fendlera 10 000,00 II-III kw  2016 r 

28.  Remont drogi dojazdowej do pól - Poskwitów – k  Białoruski, tym: 

środki funduszu sołeckiego – 7 448,81
32 000,00 II-III kw  2016 r 

29.  Remont drogi dojazdowej do pól - Przestańsko – k  Miłocice, tym: 

środki funduszu sołeckiego – 10 399,06
10 399,06 II-III kw  2016 r 
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30.  Remont drogi dojazdowej do pól - Sułkowice k  Cyganek tym: środki 
wiejskie (stare zasady podziału) 23 730,50

28 730,50 II-III kw  2016 r 

31.  Remont drogi dojazdowej do pól - Sułkowice – p  Wałęga w tym 
środki wiejskie (stare zasady podziału) 23 730,50

23 730,50 II-III kw  2016 r 

32.  Remont drogi dojazdowej do pól - Władysław – Kaczmarczyk, 

w tym: środki funduszu sołeckiego – 9 399,67
16 000,00 II-III kw  2016 r 

33.  Remont drogi dojazdowej do pól - Zagaje - Kijak, w tym: środki 

funduszu sołeckiego – 7 130,78
7 130,78 II-III kw  2016 r 

34.  Nadanie ulic w sołectwie Narama - środki wiejskie (stare zasady 

podziału) - 36 088 zł 
36 088 zł do grudnia 2016 r 

35.  Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Iwanowicach Wł - układ 

komunikacyjno-przestrzenny (Rynek)
20 000,00 aplikowanie 2016 r 

36.  Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Iwanowicach Wł - II etap 

(obok parkingu k  Kościoła)
30 000,00 aplikowanie 2016 r 

37.  Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Biskupice – 
tereny sportowo rekreacyjne

30 000,00 aplikowanie 2016 r 

38.  Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Sieciechowice 
(Rynek)

20 000,00 aplikowanie 2016 r 

39.  Zakupy inwestycyjne – wykup nieruchomości (Biskupice - 20 000, 
Maszków – 30 000)

50 000,00 I-II kw  2016 r 

40.  Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy (płatność końcowa –uchwała podjęta w grudniu 2015 r )
17 000,00 styczeń 2016 r 

41.  Remont w budynku Urzędu Gminy 50 000,00 luty -lipiec 2016 r 

42.  Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby UG 26 000,00 marzec 2016 r 

43.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Biskupice 6 000,00 II-III kw  2016 r 

44.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Celiny 8 000,00 II-III kw  2016 r 

45.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Damice 8 000,00 II-III kw  2016 r 

46.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Grzegorzowice 10 000,00 II-III kw  2016 r 

47.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Iwanowice 100 000,00 II-III kw  2016 r 

48.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Krasieniec Stary 6 000,00 II-III kw  2016 r 

49.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Maszków 
(17 000 z 2015) 

17 000,00 II-III kw  2016 r 

50.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Narama w tym: 
środki wiejskie (stare zasady podziału) - 5 000 

25 000,00 II-III kw  2016 r 

51.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Sieciechowice – 
termomodernizacja budynku III etap

25 000,00 II-III kw  2016 r 

52.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Sułkowice 4 000,00 II-III kw  2016 r 

53.  Wydatki inwestycyjne – w budynku remizy OSP Poskwitów, w tym 
fundusz sołecki 10 000 zł

20 000,00 II-III kw  2016 r 

54.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Widoma 5 000,00 II-III kw  2016 r 

55.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Władysław 30 000,00 II-III kw  2016 r 

56.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Zalesie 40 000,00 II-III kw  2016 r 

57.  Wydatki inwestycyjne - w budynku remizy OSP Żerkowice 8 000,00 II-III kw  2016 r 

58.  Wydatki inwestycyjne realizowane w budynku SP Iwanowice 20 000,00 II-III kw  2016 r 

59.  Wydatki inwestycyjne realizowane w budynku SP Celiny 20 000,00 II-III kw  2016 r 

60.  Budowa kanalizacji sanitarnej sołectwa Iwanowice Dw  – Ulesie 
(Wykonanie projektu dla budynków znajdujących się w bliskim 
sąsiedztwie oczyszczalni ścieków - 23 budynki)

30 000,00 marzec-grudzień  2016 r 
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61.  Budowa kanalizacji sanitarnej sołectwa Poskwitów Stary 
(Wykonanie projektu dla budynków w od ujęcia wody w kierunku 
centrum miejscowości)

10 000,00 marzec-grudzień  2016 r 

62.  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszków 
k. Żerkowice (projekt przyłączenie ok  30 domów)

55 000,00 marzec-grudzień  2016 r 

63.  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciechowice w 
kierunku cmentarza – I etap 

700 000,00 marzec-grudzień  2016 r 

64.  Utylizacja odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych 
budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy 

425 358,50 maj – listopad 2016 r 

65.  Rozbudowa oświetlenia w Biskupicach – Stara Wieś przy rzece, 
w tym środki funduszu sołeckiego: 15 477,04

15 477,04 marzec –listopad 2016 r 

66.  Rozbudowa oświetlenia w Damicach – od p  Znamirowskiego w kier  
mostu, w tym środki funduszu sołeckiego: 13 235,16

20 000,00 marzec –listopad 2016 r 

67.  Rozbudowa oświetlenia w Domiarkach – od skrzyżowania w kier  
przystanku

36 000,00 marzec –listopad 2016 r 

68.  Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Grzegorzowice Wielkie, 
w tym środki funduszu sołeckiego 7 000

7 000,00 marzec –listopad 2016 r 

69.  Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Iwanowice Włościańskie – 
Zamek, w tym środki funduszu sołeckiego 20,663,06

20 663,68 marzec –listopad 2016 r 

70.  Wykonanie oświetlenia w Krasieńcu Zakupnym - Kapliczka, Siuta, 
Trątnowiecki w tym środki funduszu sołeckiego 4 558,68

9 000,00 marzec –listopad 2016 r 

71.  Wykonanie oświetlenia w sołectwie Maszków od drogi na 
Kamieniec w kier  Ośrodka Zdrowia

6 000,00 marzec –listopad 2016 r 

72.  Wykonanie oświetlenia w sołectwie Sułkowice k  Banaś 3 000,00 marzec –listopad 2016 r 

73.  Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Widoma – w kier  
cmentarza, w tym środki funduszu sołeckiego: 14 450,64

14 450,64 marzec –listopad 2016 r 

74.  Wykonanie oświetlenia w miejscowości Władysław (Mikoś, 
Marchański)

13 000,00 marzec –listopad 2016 r 

75.  Wykonanie oświetlenia w miejscowości Żerkowice koło Placu 

Zabaw, w tym środki funduszu sołeckiego: 4 000,00
4 000,00 marzec –listopad 2016 r 

76.  Realizacja programu ograniczania niskiej emisji (PONE) 55 000,00 III-IV kw  2016 r 

77.  Wykonanie świetlicy wiejskiej w Lesieńcu, w tym ze środków 
funduszu sołeckiego: 10 182,97

60 182,97 marzec-sierpień 2016 r 

78.  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poskwitowie Starym, w tym ze 
środków funduszu sołeckiego: 11 911,65

20 100,00 marzec – lipiec 2016 r 

79.  Wykonanie parkingu przy boisku sportowym w Grzegorzowicach 
Wlk.

50 000,00 II-III kw  2016 r 

80.  Budowa boiska sportowego w Maszkowie, w tym środki funduszu 
sołeckiego 19 987,80;

40 000,00 marzec-lipiec 2016 r 

81.  Budowa placu zabaw w miejscowości Zalesie, w tym środki funduszu 
sołeckiego 13 613,31

21 600,00 II kw  2016 r 

82.  Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Żerkowice, w tym środki 
funduszu sołeckiego 10 018,47

30 000,00 II kw  2016 r 

83.  Remizy OSP dokumentacje (wydatki niewygasające) 18 450,00 I-II kw  2016 r 

84.  Głęboka termomodernizacja – Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach 
i SP w Celinach

2 600 000,00 2016-2018 r  po uzyska-
niu dofinansowania

85.  Ścieżka rowerowa w Iwanowicach – I etap 50 000,00 VI-IX 2016 r  po uzyska-
niu dofinansowania

86.  Budowa biblioteki w Iwanowicach wraz z przedszkolem 2 000 000,00 2016-2018 r  po uzyska-
niu dofinansowania

87.  Prace konserwatorskie w celu przeniesienia i zabezpieczenia 
kapliczki domkowej z II poł  XIX w  w miejscowości Maszków, 
gmina Iwanowice - etap

26 000,00 VII-XI 2016 r  po uzyska-
niu dofinansowania

88.  Prace remontowo-budowlane w remizie OSP w Iwanowicach 
Włościańskich

200 000,00 VII-X 2016 r  po uzyska-
niu dofinansowania

89.  Modernizacja dachu w budynku Gimnazjum w Grzegorzowicach  

(w tym 14 986 zł z funduszu sołeckiego  Grzegorzowic Wielkich 

i Małych)

50 000,00 IV-VIII 2016
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SZKÓŁ 
W DAMICACH, NARAMIE I POSKWITOWIE
Szanowni Państwo,
W związku z tym, że Organy 

Prowadzące Szkoły w Damicach, 
Naramie i Poskwitowie nie podpisały 
nowych umów użyczenia budynków 
szkolnych i zamierzają od 1 września 
br. nielegalnie je zajmować, wyja-
śniam co następuję:

1. Organy prowadzące szko-
ły w Damicach, w Naramie 
i w Poskwitowie otrzymały wy-
powiedzenie umów użyczenia 
budynków pismami wysłanymi w 
dniu 22 września 2015 r. W tychże 
pismach znalazła się następująca 
informacja: „Gmina Iwanowice 
jest gotowa do podjęcia negocjacji 
w sprawie zawarcia nowej umowy 
użyczenia na zasadach ustalonych 
i stosowanych w stosunku do 
innych osób, niebędących jednost-
kami samorządu prowadzących 
szkoły publiczne na terenie Gminy 
Iwanowice.” Powyższe pisma 
były konsekwencją uchwał Rady 
Gminy Iwanowice podjętych na 
sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r., 
które wypowiadały stare umowy 
użyczenia budynków szkolnych.

2.  W związku z tym, że żaden 
z w/w organów prowadzących 
nie chciał zaakceptować nowych 
umów użyczenia, które podpisa-
ły organy prowadzące szkoły w 
Celinach, w Sieciechowicach i w 
Widomej, w dniu 15 stycznia 2016 
r. do Panów: Tadeusza Basiaka, 
Krzysztofa Zadory oraz Michała 
Znamirowskiego zostało wysłane 
kolejne pismo, w którym przypo-
mniano o wypowiedzeniu umów 
użyczenia i poproszono o „nie-
zwłoczne przesłanie informacji 
w jakim budynku/ach będzie re-
alizowany od 1 września 2016 r. 
proces edukacyjny przez szkoły 
dla których Panowie są organem 
prowadzącym.”

3.  Organy prowadzące szko-
ły w Damicach, Naramie 
i Poskwitowie nie wska-
zały w jakich nowych 
budynkach będą prowadzić swoje 
szkoły od września 2016 r. a po-
nadto zadeklarowały nielegalne 
zajmowanie dotychczasowych 
budynków szkolnych na cele 
edukacyjne.

4.  Obowiązkiem ustawowym 
oraz zadaniem własnym Gminy 
Iwanowice jest zapewnienie przed-

szkolakom oraz uczniom szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
bezpłatnej edukacji na terenie 
swojej Gminy. W związku z po-
wyższym  uchwałami Rady Gminy 
Iwanowice z dnia 24 lutego br. od 
1 września 2016 r. w tych budyn-
kach będą funkcjonowały nowe 
placówki edukacyjne: Oddziały 
Samorządowego Przedszkola 
„Słoneczne” w Damicach, 
Naramie i Poskwitowie oraz 
w Poskwitowie: Filia Szkoły 
Podstawowej Gminnego Zespołu 
Szkół w Iwanowicach. Jeśli 
obecne Organy Prowadzące 
Szkoły w Damicach i Naramie 
nie podpiszą nowych umoów 
użyczenia budynków – publiczną 
szkołę podstawową w Damicach 
będzie prowadził Pan Janusz Maj, 
a publiczną szkołę podstawo-
wą i gimnazjum w Naramie Pan 
Stanisław Szymski. 

5.  W dniach 19, 22 i 23 lute-
go br. odbyły się spotkania 
z rodzicami i mieszkańcami 
Damic, Poskwitowa i Naramy. 
Ponadto, Komisja Oświatowa 
Rady Gminy odbyła dwa spo-
tkania z przedstawicielami Rad 
Rodziców w/w szkół. Efektem 
tych rozmów jest zmodyfikowana 
umowa bezpłatnego użyczenia 
budynków szkolnych, która zosta-
ła Organom Prowadzącym. Nowa 
umowa uwzględnia postulaty 
zgłaszane na spotkaniach z miesz-
kańcami w zakresie: wydłużenia 
okresu użyczenia (z dwóch do pię-
ciu lat); uszczegółowienia zapisów 
w paragrafie 8 ust. 1 w zakresie sto-
sowania Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego; wprowadzenia 
zapisów dotyczących obowiązku 
ubezpieczenia budynku szkolnego 
przez Biorącego w użyczenie oraz 
zabezpiecza Gminę Iwanowice 
przed utratą mienia ruchomego 
w/w szkół zakupionego w ramach 
otrzymywanych dotacji oświa-
towych. Powyższe zapisy mają 
na celu przede wszystkim zabez-
pieczyć majątek publiczny jakim 
jest budynek szkolny oraz znajdu-
jące się w nim mienie ruchome. 
Ponadto, gwarantują Gminie 
Iwanowice jako właścicielowi bu-
dynku szkolnego realną kontrolę 
wykorzystania przekazywanego 
mienia publicznego przez Biorącego 
w użyczenie. Tak zmodyfikowane 
umowy zostaną zaproponowane 

do podpisania także pozostałym 
Organom Prowadzącym szko-
ły publiczne na terenie Gminy 
Iwanowice (w Celinach, 
w Grzegorzowicach, w Sieciecho-
wicach i w Widomej).

6.  Zarządzeniem Wójta Gminy 
Iwanowice z dnia 29 lutego 
2016 r. powołałem Komisję 
Inwentaryzacyjnej Mienia 
Komunalnego w celu sprawdze-
nia i ustalenia stanu technicznego 
mienia komunalnego należącego 
do Gminy Iwanowice, oceny stanu 
technicznego oraz wskazania prac 
niezbędnych do wykonania w bu-
dynkach szkolnych w Poskwitowie 
oraz Damicach i Naramie. Organy 
prowadzące zostały wezwane 
do udostępnienia nieruchomości 
w niezbędnym zakresie dla upo-
ważnionych przez Wójta Gminy 
Iwanowice osób, a w szczególno-
ści członków wymienionej wyżej 
Komisji, pracowników Urzędu 
Gminy Iwanowice, przedstawi-
cieli służb straży pożarnych oraz 
sanitarno – epidemiologicznych, 
w celu realizacji zadań Komisji 
oraz uzyskania stosowanych 
dopuszczeń i decyzji w odnie-
sieniu do budynku dla celów 
planowanej działalności oświato-
wej. Przypominam, że stosownie 
do art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym do zadań Wójta 
należy w szczególności gospoda-
rowanie mieniem komunalnym, 
zaś użyczona nieruchomość za-
budowana budynkiem szkolnym 
jest mieniem komunalnym Gminy 
Iwanowice, zatem Wójt działa w 
tym przypadku, jako reprezentant 
właściciela, którym jest Gmina 
Iwanowice. Wójt może w związ-
ku z tym wykonywać wszelkie 
czynności, jako właściciel, wobec 
swojej własności, w tym prze-
prowadzić czynności oceny stanu 
technicznego budynku i zakresu 
ewentualnych inwestycji w celu 
dostosowania budynku do potrzeb 
gminnej oświaty i obowiązują-
cych przepisów.

7.  Jeśli Organy Prowadzące Szkoły 
w Damicach, Naramie nie pod-
piszą nowej umowy użyczenia 
a Organ Prowadzący Szkoły 
w Poskwitowie uniemożliwi utwo-
rzenie Filii samorządowej Szkoły 
Podstawowej, Gmina Iwanowice 
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wystąpi na drogę sądową w celu 

odzyskania budynków szkolnych. 

Do tego czasu, w przypadku 

nielegalnego korzystania przez 

w/w Organy Prowadzące z bu-

dynków szkolnych po 31 sierpnia 

2016 r., zostanie im naliczona 

opłata za bezumowne korzystanie 

z majątku Gminy. Jednocześnie 

informuję, że art. 81 ust. 1 usta-

wy o systemie oświaty mówi 

o konieczności nieodpłatnego 

udostępnienia nieruchomości 

przez samorząd gminny na rzecz 

szkoły publicznej jeśli mamy do 

czynienia z trwałym zarządem, 

użytkowaniem i użytkowaniem 

wieczystym. W przypadku w/w 
Organów Prowadzących nie wy-
stępuje żadna z powyższych form 
prawnych przekazania budynków 
szkolnych. 

Szanowni Rodzice Uczniów Szkół 
w Damicach, Naramie i Poskwitowie

Zapewniam, że jeśli do 31 sierpnia 
br. nie uda nam się prawnie przejąć 
budynków szkolnych to po 1 września 
br. nie nastąpią żadne „siłowe” dzia-
łania ze strony Urzędu Gminy aby je 
odzyskać. Jeśli egzekucja komornicza 
nastąpi w trakcie roku szkolnego, to 
nowe organy prowadzące rozpocz-
ną swoją działalność od następnego 
roku szkolnego. Organy Prowadzące 

w/w szkoły muszą mieć jednak 
świadomość, że za każdy miesiąc nie-
legalnego zajmowania majątku Gminy 
Iwanowice będą miały naliczone opła-
ty, które w przypadku braku zapłaty, 
będą mogły być egzekwowane przez 
komornika z dotacji oświatowej. Nie 
możemy pozwolić na stosowanie szan-
tażu przez kilka osób, które dokonały 
swoistego uwłaszczenia na majątku 
Gminy i podejmują działania niezgod-
ne z prawem. Liczę na rozsądek i dobrą 
wolę. Nowa umowa użyczenia do 
momentu podjęcia działań sądowych 
cały czas jest możliwa do podpisania. 

Robert Lisowski 
Wójt Gminy Iwanowice

Nr ……………………………(Wypełnia Urząd Gminy Iwanowice)

DEKLARACJA
DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE

 „DEMONTAŻ I BEZPIECZNE SKŁADOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”

Ja niżej podpisany/a  (Imię i nazwisko)  …..….JAN KOWALSKI……
Legitymujący się dowodem osobistym Nr …….….AKK 23456……..
Nr PESEL: ……78744512369……. Nr telefonu …….256 786 214…..

Dane dotyczące miejsca demontażu wyrobów zawierających azbest:
Adres: ….…..  Biskupice 12,  32-095 Iwanowice……….
Nr działki ………………123/3………….. obręb ……… Biskupice ….……
Na terenie posesji znajdują się materiały zawierające azbest- eternit (płyty płaskie, faliste)
a) budynek mieszkalny w ilości ……90…m², tj. …1575……kg* (90 m²x17,5kg=1575kg)
b) budynki inne (stodoła, stajnia, garaż itp.) w ilości ………40… m², tj. ……525…kg*
- gruz z płyt w ilości …………100………... kg
- gruz z rur w ilości ……………brak………. kg
Deklarowany okres realizacji: 2015 - 2016

Deklaruję uczestnictwo w projekcie polegającym na demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na 
posesji, o której mowa wyżej i do których posiadam tytuł prawny, oraz zdeponowania ich na składowisku odpadów niebezpiecznych. 
Niniejszym wyrażam zainteresowanie przystąpieniem do projektu i wole poniesienia części kosztów jego realizacji w zakresie 
obiektów, do których posiadam tytuł prawny.
Jednocześnie, w przypadku pojawienia się takiej możliwości, wyrażam zainteresowanie/nie wyrażam zainteresowania zaciągnięciem 
pożyczki preferencyjnej z funduszy ekologicznych na sfinansowanie części kosztów realizacji Projektu.
Informuję również, że wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych na potrzeby projektu „Demontaż i bezpieczne 
składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Biskupice,  2 marca 2016 r.         Jan Kowalski
………………………………………………… ……………………………………………………….
(miejscowość, data)      (podpis)

*- dla celów programu należy przyjąć 1 m² pokrycia jest równoważny 17,5 kg masy.
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Nr ……………………………(Wypełnia Urząd Gminy Iwanowice) 
DEKLARACJA

DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE
„DEMONTAŻ I BEZPIECZNE SKŁADOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”

Ja niżej podpisany/a  (Imię i nazwisko)………………………………………..……………
Legitymujący się dowodem osobistym Nr ……………………………………………….
Nr PESEL: …………………………………… Nr telefonu ……………………………..……….

Dane dotyczące miejsca demontażu wyrobów zawierających azbest:
Adres: ………………………………………………………………………………………....………..
Nr działki ………………………………….. obręb ……………………………………….….……
Na terenie posesji znajdują się materiały zawierające azbest- eternit (płyty płaskie, faliste)
a) budynek mieszkalny w ilości ………………………m², tj. …………………………kg*
b) budynki inne (stodoła, stajnia, garaż itp.) w ilości ……………… m², tj. ……………kg*
- gruz z płyt w ilości …………………………….. kg
- gruz z rur w ilości ………………………………. kg
Deklarowany okres realizacji: 2015 - 2016
Deklaruję uczestnictwo w projekcie polegającym na demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów 
zlokalizowanych na posesji, o której mowa wyżej i do których posiadam tytuł prawny, oraz zdeponowania ich 
na składowisku odpadów niebezpiecznych. 
Niniejszym wyrażam zainteresowanie przystąpieniem do projektu i wole poniesienia części kosztów jego 
realizacji w zakresie obiektów, do których posiadam tytuł prawny.
Jednocześnie, w przypadku pojawienia się takiej możliwości, wyrażam zainteresowanie/nie wyrażam 
zainteresowania zaciągnięciem pożyczki preferencyjnej z funduszy ekologicznych na sfinansowanie części 
kosztów realizacji Projektu.
Informuję również, że wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych na potrzeby projektu „Demontaż 
i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, zgodnie 
z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

………………………………………………… ……………………………………………………….
(miejscowość, data)      (podpis)

*- dla celów programu należy przyjąć 1 m² pokrycia jest równoważny 17,5 kg masy. 

O AZBEŚCIE SŁÓW KILKA…
Szanowni Państwo,
Gmina Iwanowice po blisko rocz-

nym procesie włączenia, została 
przyjęta do grona partnerów projektu 
pn. Demontaż i bezpieczne składowa-
nie wyrobów zawierających azbest z 
obszaru województwa małopolskie-
go w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy, priorytet 
Środowisko i infrastruktura, obszar 
tematyczny: odbudowa, remont, prze-
budowa i rozbudowa podstawowej 
infrastruktury oraz poprawa stanu 
środowiska.

Mamy nadzieję, że do listopada 
br.  uporamy się ze znaczną częścią 
azbestu zalegającego na dachach oraz 
gruzu azbestowego zeskładowanego 
przy posesjach naszej Gminy.

Dofinansowanie w zakresie zgło-
szenia prac, demontażu pokrycia 
dachowego, transportu gruzu azbesto-
wego i jego utylizacji wynosi 85 %.  
Pozostałą część 15% kosztów kwa-
lifikowanych zadania, finansowane 
będzie z budżetu gminy Iwanowice.

Zachęcamy Państwa do składania 
deklaracji uczestnictwa w tym projek-
cie w Dzienniku Podawczym Urzędu 

Gminy Iwanowice lub przesyłanie 
zgłoszeń elektronicznie na adres sekre-
tariat@iwanowice.pl 

Informacji w zakresie realizacji 
projektu udziela pani Ewa Pieronek 
- koordynator ds. usuwania azbestu 
e-mail: epieronek@iwanowice.pl, 
tel. 12 388 40 30 w. 18.

Pierwsze demontaże pokryć zawiera-
jących azbest oraz gruzu azbestowego 
będę realizowane na przełomie maja 
i czerwca br.

Łukasz Wróblewski 
Zastępca Wójta Gminy Iwanowice
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH W GMINIE  
IWANOWICE 2016-2020

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy prace nad 

dokumentem strategicznym, tj.  Strategią Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Iwanowice na lata 

2016-2020.

 Prace nad dokumentem rozpoczęły się w kwietniu 

2015 r. od zorganizowania konsultacji społecznych, 

następnie przeprowadzono kolejne warsztaty, badania 

wśród mieszkańców, powołano Zespół ekspercki 

ds. opracowywania strategii, prowadzono analizy. 

Rozpoczynając pracę nad dokumentem zastosowaliśmy 

partycypacyjny model budowania i realizacji strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, który zakłada 

aktywność mieszkańców, dyskusję środowisk lokalnych 

i kręgu osób, którym bliskie są problemy społeczne. Model 

ten umożliwia społeczności realny wpływ na procesy 

decyzyjne.

 W dniu 24 lutego 2016 r. Rada Gminy Iwanowice podjęła 

Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Iwanowice na lata 

2016-2020. 

Dokument wyznacza kierunki realizacji polityki społecz-

nej w naszej Gminie na lata 2016-2020. Na jego zawartość 

składa się m. in.: przedstawienie metodologii, część dia-

gnostyczno-analityczna sytuacji społecznej Gminy, analiza 

SWOT, określenie zasobów, misja, cele strategiczne i ope-

racyjne, wdrożenie, monitoring i ewaluacja, harmonogram 

wdrażania.

 W Strategii zostały wypracowane trzy priorytety, wokół 

których koncentrować się będą działania, tj.:  

Priorytet I: Osoby starsze i niepełnosprawne,  

Priorytet II: Rodziny zubożałe i niewydolne wychowawczo,  

Priorytet III: Rynek pracy.

W ramach Priorytetu I wyznaczony został cel strategiczny 

mówiący o wspieraniu osób starszych i niepełnosprawnych 

w utrzymaniu aktywności społecznej i zawodowej. 

Priorytet II traktuje o aktywnej polityce Gminy na rzecz 

rodziny. Priorytet III zawiera cel strategiczny - wzrost 

zatrudnienia na terenie Gminy. 

Zachęcamy zatem do zapoznania się ze Strategią. 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieszczona 

została prezentacja, w której skrótowo przedstawiamy 

zawartość dokumentu.

Tym samym zachęcamy do aktywności społecznej, 

dyskusji i włączenia się w różne obszary działań 

zaplanowanych w dokumencie.

 Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę Zespołowi 

ekspertów, a w szczególności sołtysom, mieszkańcom 

Gminy, radnym, pracownikom oświaty, administracji 

samorządowej, ochrony zdrowia, przedstawicielom 

organizacji pozarządowych, pracownikom Urzędu Pracy 

w Słomnikach, Komendantowi KP Skała. Szczególne 

podziękowania kierujemy do Pani dr Eweliny Zdebskiej za 

zaangażowanie w pracę nad tworzeniem dokumentu.

Pracownicy GOPS Iwanowice

Zapraszamy na nową stronę GOPS www.gops.iwanowice.pl
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach in-
formuje, że wnioski w ramach Programu Rodzina 500plus 
można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu 
programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierw-
szych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 
1 kwietnia.

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do 
roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w 
gminie.

Okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 
30 września następnego roku kalendarzowego. Pierwszy 
okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia bę-
dzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać 
będzie  do 30 września 2017 roku.

Zgodnie z ustawą z pomocy skorzystają rodzice oraz opie-
kunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem lub 
więcej niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł 
na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. 

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na 
osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedy-
ne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium do-
chodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także 
rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde 
dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej.

Do wniosku należy dołączyć:
 — dowód osobisty (uwierzytelniona 

kopia), osoby składającej wniosek 
 — skrócone odpisy aktu urodzenia dzieci, (z wyjątkiem 

osób, które pobierają zasiłek w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwanowicach)

 — w przypadku zameldowania jednego z rodziców na 
terenie innej gminy zaświadczenie o nie ubieganiu 
się w innej gminie o świadczenie wychowawcze

 — dokument potwierdzający posiadanie 
rachunku bankowego (w przypadku, 
gdy świadczenie wychowawcze ma być 
wpłacane na rachunek bankowy)

W przypadku, gdy świadczenie ma być wypłacane rów-
nież na pierwsze dziecko (nie dotyczy osób pobierających 
aktualnie zasiłek rodzinny):

 — zaświadczenia z Urzędu skarbowego o dochodach 
wszystkich osób pełnoletnich, będących 
członkami rodziny za 2014r. – zasady ogólne

 — w przypadku osób rozliczających się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego o dochodzie osiągniętym w 2014 r.

 — zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości 
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego 
za dany rok albo decyzję ustalającą wysokość 
podatku dochodowego w formie karty podatkowej

 — zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości składek 
na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r.

 — nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu 
gminy o wysokości gospodarstwa rolnego w ha 
przeliczeniowych z 2014 roku/ w przypadku nie 
posiadania gospodarstwa rolnego należy dostarczyć 
zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa

 — w przypadku utraty dochodu, dokument 
określający datę utraty dochodu oraz 
miesięczną wysokości utraconego dochodu 
(np. zaświadczenie z urzędu pracy, świadectwo 
pracy, decyzja o rozpoczęciu oraz zamknięciu 
lub zawieszeniu pozarolniczej działalności)

 — dokument lub oświadczenie określające 
wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego 
pełnego miesiąca przez członka rodziny w 
przypadku doliczenia uzyskanego dochodu

APEL O POMOC
Asystent Rodziny z Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Iwanowicach 
zwraca się do ludzi dobrej woli z prośbą 
o pomoc w zorganizowaniu szafy 
przesuwnej dla czteroosobowej rodziny 
objętej jego wsparciem. 

Rodzina aktualnie znajduje się w trud-
nej sytuacji, ponieważ utrzymuje się tylko 
z pracy dorywczej ojca dzieci oraz zasiłku 

rodzinnego. Dwoje małych dzieci wraz 
z rodzicami zajmuje tylko jeden mały 
pokoik w domu, w którym nawet nie ma 
łazienki. 

Codzienne problemy socjalne najbar-
dziej przytłaczają rodzinę, pochłaniają jej 
uwagę, powodują brak poczucia bezpie-
czeństwa oraz perspektyw na przyszłość. 

Osoby zainteresowane pomocą proszone 
są o kontakt pod numerem 12-388-40-03 
wew. 28 lub 513-329-180.
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 WSPÓLNE 
KOLĘDOWANIE 
W MASZKOWIE

Sobota, 23 stycznia  godz. 17:00 remiza 
w Maszkowie powoli się zapełnia. Zaproszeni  
goście, mieszkańcy Maszkowa, gospodarze, dzie-
ciaki,  wszyscy z niecierpliwością czekają na występ 
i wspólne kolędowanie. Zaczęło się - na początek, 
krótkie ale uroczyste przywitanie, potem koncert 
pastorałek wykonany przez zespół  śpiewaczy 
„Maszkowianki” i  występ grupy kolędniczej 
„Herody”. Zgodnie z tradycją Maszkowskie Herody  
odgrywają   biblijną opowieść o przyjściu na świat 
Jezusa, w którą wplatają zabawne wątki ludowe. 
Charakterystyczne postacie które  występują to: 
Król Herod, Marszałek, Królewska Straż,  Ułan,  
Żyd – nawet dwóch,  anioł,  śmierć, diabeł…. Na 
koniec przedstawienia,  życzenia które Herody 
składają w postaci wierszowanych oracji, śpiewa-
jąc specjalne dla gospodarza, gospodyni i panienki 
która po kątach się chowa.  Całemu widowisku 
towarzyszy atmosfera ogólnej radości i wesołości, 
a to za sprawą Żydów, którzy gości zaczepiają, żar-
tują i cukierkami częstują. Obu zespołom przez cały 
czas  przygrywa kapela ludowa „Maszkowiacy”. 
Po występach gospodarze zapraszają wszystkich 
do wspólnego biesiadowania. Przy zastawionych 
stołach rozmowom i śmiechom nie ma końca. Ale 
skoro na stołach królują takie pyszności, nie może 
być inaczej. 

…I ja tam byłam, ciasteczko  i bigosik pyszny 
skosztowałam, a co widziałam, to wam pokrótce  
opowiedziałam.

Monika Świątek 
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach
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„TŁUSTY CZWARTEK” W GMINNYM 
ZESPOLE SZKÓŁ W IWANOWICACH

„Góra pączków, za tą górą 
Tłuste placki z konfiturą, 
Za plackami misa chrustu, 
Bo to dzisiaj są zapusty…” 

Tymi słowami Władysława 
Broniewskiego można by scharaktery-
zować spotkanie biesiadne, które miało 
miejsce w naszym gimnazjum w dniu 
4.02.2016 roku.

Nadaliśmy mu tytuł: „TRADYCYJNE 
SMAKI KARNAWAŁOWE”. 
Chcieliśmy przybliżyć wszystkim 
naszym biesiadnikom to, co tak wy-
jątkowe w tym czasie: pączki, chrusty, 
faworki, oponki. Zwał jak zwał! Ważne, 
że zapachom, smakom, kształtom nie 
było końca…

Stoły zastawione przysmakami 
wzdłuż i wszerz zapraszały do kon-
sumpcji i powodowały, że wszyscy 
czuli się jak w domu. Wspaniała ciepła 
atmosfera jaka panowała podczas całej 
imprezy dopełniona była huczną mu-
zyką w wykonaniu Reprezentacyjnej 
Orkiestry Dętej Tempo z Iwanowic. 
Nogi same rwały się do tańca, i tylko 
to wszystkich powstrzymywało, że 
frekwencja podczas spotkania była 
tak ogromna (mieliśmy przyjemność 
gościć szanowne Babcie i Dziadków 
naszych młodszych kolegów ze szkoły 
podstawowej, którzy skuszeni tą cu-
downą atmosferą także uczestniczyli 
w biesiadzie), iż ciężko byłoby zatań-
czyć z przytupem. Słuchaliśmy więc 
różnorakich utworów zajadając się 
smakołykami, popijając to wszystko 
kawą czy herbatą.

Żeby nie przesłodzić imprezy zadba-
liśmy też o tych wszystkich, którzy 
nawet w tym wyjątkowym dniu, nie 
potrafią się przełamać i zajadają się 
jedynie marchewką czy jabłkiem. Pod 
kierunkiem i fachowym okiem pani 
bibliotekarki Janiny Trzaski i pani 

pedagog Marty Małek uczniowie 
gimnazjum przygotowali co nieco zdro-
wej żywności. I dobrze, gdyż świeżo 
wyciskane soki z różnorodnych owo-
ców, warzywne sałatki czy szaszłyki 
także rozeszły się w mgnieniu oka. To 
świadczy o kulinarnych zdolnościach 
i pomysłowości naszych uczniów. Tym 
kolorowym owocowo – warzywnym 
stołem opiekowały się Zuzanna Kłusek 
i Martyna Miśkiewicz z klasy IIb.

W przerwach między występa-
mi Katarzyna Karnia i Magdalena 
Niedźwiedź z klasy IIIb zapre-
zentowały krótki koncert swych 
umiejętności wokalnych.

Po występie przybliżono wszyst-
kim historyczne aspekty tego dnia 
zwanego „tłustym czwartkiem”. 
Dowiedzieliśmy się między innymi, że 
jest to czas, w którym liczy się zabawa 
i dobre jadło.

Tak też sobie założyliśmy dlate-
go oprócz orkiestry zaprosiliśmy do 
wspólnej zabawy Koło Gospodyń 
Wiejskich z Damic, Poskwitowa 
Nowego a także Koło Gospodyń 
Wiejskich z Kapelą z Maszkowa. Od 
razu wiedzieliśmy, że to był dobry 
pomysł. Panie pojawiły się na sali 
z tacami wypełnionymi po brzegi 
przepysznymi łakociami. Trudno było 
odmówić i nie zjeść dopiero co upie-
czonego chrustu czy pączka. To był 
dosłownie raj dla podniebienia.

Upojeni atmosferą, najedzeni, z lu-
bością obserwowaliśmy i słuchaliśmy 
przepięknych śpiewów i melodii jakie 
zafundowali nam reprezentanci ze-
społów ludowych. Okazało się, że 
posiadają niezwykły dar zarażania 
śpiewem. Ciężko byłoby siedzieć i nie 
śpiewać razem z nimi. A przecież o to 
chodzi w biesiadowaniu. Więc wszyscy 

jak jeden mąż próbowaliśmy swoich sił 
nucąc, śpiewając, kołysząc się, klasz-
cząc do pięknej ludowej muzyki.

Było nam tym bardziej miło, 
że w tych wszystkich przedsię-
wzięciach czynnie uczestniczyli 
pozostali nasi goście: Przewodniczący 
Rady Gminy pan Mirosław Rosa, 
pani Sekretarz Gminy Anna Tarko, 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Bibliotek pani Monika Świątek, 
Dyrektor Samorządowego Przedszkola 
w Iwanowicach pani Ewa Doniec 
– Kolanowska, Prezes Parafialnego 
Koła Caritas w Iwanowicach pani 
Henryka Oleksy, była Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Iwanowicach pani 
Krystyna Miśkiewicz.

Organizatorkami naszego spotkania 
były panie: Dyrektor Anna Szczepanik 
oraz Wicedyrektor Dorota Dryja 
– Zębala inicjatorka całego przedsię-
wzięcia. Obie panie w jakże oddany 
i pełen wdzięku sposób sprawowały 
pieczę nad całością imprezy, a po wy-
stępach zespołów ludowych uroczymi 
słodkimi prezentami podziękowały 
paniom za udział w naszym przedsię-
wzięciu, za smakowite wypieki i dobrą 
zabawę.

Patronat nad imprezą sprawowało 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Iwanowicach. Apetyczną, bardzo 
kolorową i związaną z tematem spo-
tkania oprawę sceniczną przygotowała 
pani Grażyna Mucha.

Wspólna zabawa, śpiewy, pałaszo-
wanie tych wszystkich smakowitości 
były okazją do bliższego poznania, za-
cieśnienia więzi, do umocnienia się 
w nadziei, że społeczność gminna po-
woli staje się jednością.

Do następnego razu…

Grażyna Mucha
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KARNAWAŁOWY 
ZAWRÓT GŁOWY W 
SIECIECHOWICACH

Karnawał, czy też inaczej zapusty 
to wedle definicji encyklopedycznej 
okres zimowych balów, maskarad, 
pochodów i zabaw. Rozpoczyna się 
najczęściej w dniu Trzech Króli, 
a kończy we wtorek przed Środą 
Popielcową, która oznacza począ-
tek wielkiego postu i oczekiwania 
na Wielkanoc.

Nazwa „karnawał” pochodzi od 
włoskiego carne vale, a słowo to 
zaczerpnięte z łaciny oznaczało po-
żegnanie mięsa (carne mięso + valere 
obowiązywać, być ważnym, królować) 
lub „carne” - mięso + „vale” - żegnaj), 
przed rozpoczynającym się wielkim 
postem. Karnawał jest także ściśle 
związany z tańcami. W wielu krajach 
europejskich, zwłaszcza na wsiach 
praktykowano tańce dookoła ogniska, 
najczęściej w formie koła.

W ostatnie dni zapustne, zwane 
diabelskimi lub ostatkami, zabawom 
i jedzeniu nie było umiaru. Raczono 
się tłustymi słodkościami - racuchami, 
blinami i pampuchami oraz ciastem 
nadziewanym słoniną i smażonym na 

smalcu. Stąd pochodzi tradycja „tłuste-
go czwartku”, który rozpoczynał 
„tłusty tydzień”, wieńczący karnawał. 
Dziś z bogactwa dawnych obycza-
jów pozostał tylko „tłusty czwartek”, 
w którym królują na naszych stołach 
pączki i faworki, czyli chrust.

Idąc z duchem tradycji, wła-
śnie w „tłusty czwartek” 
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Sieciechowicach, w pięknie udeko-
rowanej specjalnie na tę okazję sali, 
odbył się wielki bal przebierańców 
dla młodszych dzieci oraz zabawa 
karnawałowa dla starszych klas. Nasi 
najmłodsi uczniowie w barwnych 
i jakże pomysłowych kostiumach 
świetnie się bawili. Korowód prze-
bierańców składał się nie tylko 
z księżniczek, wróżek czy czarow-
nic. Nie brakowało również bardziej 
współczesnych postaci czyli lorda 

Vadera, policjantów i strażaków oraz 
gwiazd współczesnego futbolu, jak np. 
Leo Messiego. Organizatorzy balu – 
uczniowie, wychowawca oraz rodzice 
z klasy VI, przygotowali dla najmłod-
szych mnóstwo zabawnych konkursów 
z nagrodami, co w znaczący sposób 
zwiększyło atrakcyjność imprezy. 
Rodzice zapewnili dla wszystkich dzie-
ci poczęstunek, w którym nie zabrakło 
oczywiście tradycyjnych pączków 
i faworków. Po zabawie dla najmłod-
szych swój bal miały klasy starsze 
i gimnazjum. Tutaj już nie było prze-
bierańców, a zabawa miała bardziej 
formę dyskoteki, ale przecież każdy 
wiek ma swoje prawa. Najważniejsze, 
że wszyscy świetnie się bawili i na 
pewno długo będą pamiętać tę jakże 
udaną imprezę. Więcej niech pokażą 
zdjęcia.

Joanna Mucha

Bal karnawałowy w 
Szkole Podstawowej 
im. Ks. Jana 
Twardowskiego 
w Widomej.

Jak co roku w okresie karnawału 
odbywają się w naszej szkole bale. 
4 lutego uczniowie z naszej szkoły 
wraz z wychowawcami uczestniczyli 
w karnawałowym balu przebierańców.  
Szczególnie dzieci z klas młodszych 
podeszły z wielkim entuzjazmem do 
konwencji naszej imprezy  i niemal 
wszyscy pojawili się na imprezie 
w fantazyjnych strojach.  Na sali gim-
nastycznej udekorowanej balonami 
i serpentynami bawiły się księżniczki 
w balowych sukniach, wróżki, czarow-
nice, rycerze, kowboje, a także inne 
postacie z bajek, zjawili się także 
policjanci i żołnierze. Nie zabrakło 
również fanów „Gwiezdnych wojen” 
– na imprezie zjawili się Leia Organa, 
a także mroczny Lord Vader (a nawet 
dwóch). Podczas trwania imprezy od-
była się prezentacja strojów, wspólne 
pląsy przy muzyce, a także wesołe za-
bawy, które poprowadził tata jednego 
z uczniów – Pan Dominik Górka.

W salach rodzice przygotowali dla 
dzieci poczęstunek. W związku z tym, 
że nasza impreza wypadła w trady-
cyjny „tłusty czwartek”,  na stole nie 
zabrakło słodkości, a wśród nich pącz-
ków, faworków, ciasteczek i oponek.

Wspólne zabawy, tańce przy we-
sołych dźwiękach muzyki i we 
wspaniałym towarzystwie, dostar-
czyły wiele radości i wprawiły nas 
w doskonały nastrój. Z utęsknieniem 
czekamy znów na karnawał, by na 
wspólnym balu spotkać się za rok! 

Sandra Kobrzeniecka

Karnawałowa 
zabawa 
najmłodszych

W dniu 4 lutego dzieci z Punktu 
Przedszkolnego „Biedroneczki” oraz 
Oddziału Przedszkolnego „A” miały 
przyjemność uczestniczyć w balu kar-
nawałowym. Bal był bardzo kolorowy, 
ponieważ sala została udekorowana 
balonami i serpentynami, a pod-
opieczni zadbali o wyjątkowe stroje. 
W zabawie karnawałowej brały udział 
księżniczki, wróżki, motylki, lekarze, 
strażacy, smoki, czerwone kapturki, 
czarownice, kowboje i wiele innych. 
Panie: Beata Gaździcka, Angelika 
Żabicka oraz Justyna Kowal zapewni-
ły dzieciom doskonałą zabawę przy 
muzyce, natomiast rodzice zadbali 
o smakołyki na stołach. W związku 
z tym, że impreza odbyła się w tłusty 
czwartek, wśród pyszności nie mogło 
zabraknąć pączków, faworków 
i oponek.

Wszyscy bawiliśmy się świetnie 
i z niecierpliwością czekamy na karna-
wał już za rok!

Angelika Żabicka
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NIEZAPOMNIANY 
BAL 
KARNAWAŁOWY 
W CELINACH

Dnia 6 lutego w Publicznej Szkole 
w Celinach odbył się bal karnawałowy. 
Jest to co roku święto nie tylko uczniów, 
ale także całej społeczności lokalnej. 
Dzieciom towarzyszą niejednokrotnie całe 
rodziny, a maluszki, noszone jeszcze na 
rękach mam, po raz pierwszy odwiedzają 
szkołę.

Tradycyjnie świętowanie zaczęło się od 
przedstawienia. W tym roku przygotowa-
li je członkowie kółka teatralnego wraz 
z klasą czwartą. W tym roku sceneria była 
bardzo nietypowa – stanowiło ją wnę-

trze szopy. Nie była to jednak szopa byle 
jaka, ale ta, od której zaczęło się wielkie 
dzieło świętego Jana Bosko, wspaniałego 
wychowawcy dzieci i młodzieży, a od 12 
lat patrona naszej szkoły.

Mali aktorzy wcielili się w role chłopców 
i dziewcząt – podopiecznych świętego ka-
płana; nie brakło też Mateczki Małgorzaty 
i oczywiście samego księdza Bosko. 

Oryginalność tegorocznego przedstawie-
nia polegała także na tym, że na scenie nie 
działo się nic wyjątkowego – zwyczajne 
życie, dziecięce sprawy – kłótnie, przeko-
marzania, bójki. Ale na tym tle niezwykłe 
wrażenie czyniły proste gesty dobroci 
- otwarte ramiona księdza Bosko, dobre 
słowa świętego Dominika czy radosne wy-
znanie ulicznego urwisa, że umie gwizdać. 

W rolę księdza Bosko wcielił się Maciek 
Bartoszewski z klasy czwartej. Z każdym 
wejściem na scenę wnosił poczucie bez-
pieczeństwa i wspólnoty. Tworzył ciepłą, 
radosną atmosferę. Prawdziwie jak św. Jan 
Bosko. Inni uczniowie znakomicie z nim 
współpracowali. Mateczkę Małgorzatę 
zagrała Justyna Zembala, św. Dominika 
– Dominik Kruk, nauczyciela Adama – 
Maciek Mularczyk, a Bartosza – Mateusz 
Zgoda. Chłopców z oratorium znakomicie 
zagrały dziewczynki z klasy drugiej i trze-
ciej: Gabrysia Baca, Oliwia Kruk, Julka 

Orzeł, Iza Paluch, Karolina Mularczyk; 
w rolach dziewczynek wystąpiły: Natasza 
Kobińska, Iza Rakoczy, a biedną Elę zagra-
ła Ola Kaczmarczyk.

Po przedstawieniu odbyła się prezenta-
cja krótkiego filmu o misjach salezjańskich 
w Czadzie – najgorętszym państwie świata.

Następnie Pani Dyrektor podziękowała 
występującym i zaprosiła wszystkich gości 
na zabawę, do której przygrywał jak zwy-
kle zespół „System”.

W międzyczasie rodzice wydawali dzie-
ciom poczęstunek przygotowany przez 
Komitet Rodzicielski, a dorośli mogli 
odwiedzić prowadzoną przez Samorząd 
Uczniowski „Kawiarenkę Misyjną”. Można 
było tam zjeść kawałek ciasta, napić się 
dobrej herbaty, kawy, a przede wszystkim 
porozmawiać ze znajomymi. Maluszki zna-
lazły tam kącik do zabawy. Cały dochód 
z kawiarenki przeznaczony został na pomoc 
misjom salezjańskim w Czadzie.

Zabawa świetnie się udała. Uczniowie 
non-stop zamawiali piosenki dla swo-
ich nauczycieli, a ci bawili się razem 
z nimi. Pani Dyrektor w piosence Ryszarda 
Rynkowskiego „Jedzie pociąg z daleka” 
pociągnęła jako maszynista dłuuuuuuuugi 
pociąg. Było bardzo wesoło.

Agata Ziobro

PÓŁMETEK II 
KLAS GIMNAZJUM 
PRZY GMINNYM 
ZESPOLE SZKOŁ 
W IWANOWICACH
„Z naprawdę wielkich, 
posiadamy tylko jednego 
wroga – czas”.

(Joseph Conrad)

Przytoczone powyżej słowa doskona-
le charakteryzują minione półtora roku 
w gimnazjum. Kiedy po raz pierwszy 
przekraczaliśmy mury tej szkoły, wszystko 
wydawało się być takie obce, a przyszłość 
daleka. Jednak dzięki wspaniałej atmosfe-
rze panującej

w szkole, szybko się zaklimatyzowali-
śmy. Dzień za dniem, chwile mijały, my 
stawaliśmy się starsi, rosła nasza wiedza 
i świadomość świata.

I tak 9 lutego – w ostatni dzień karna-
wału, świętowaliśmy półmetek nauki 
w iwanowickim gimnazjum. Na to wy-
darzenie czekaliśmy z niecierpliwością. 
Nasze głowy były pełne pomysłów co 
do organizacji balu. Zastanawialiśmy 
się nad dekoracją, częścią artystyczną, 
oprawą muzyczną, poczęstunkiem. Pod 
kierunkiem naszych wychowawców 
i przy ogromnym zaangażowaniu rodziców 
udało nam się wszystko dopiąć na ostatni 
guzik. Własnoręcznie wykonaliśmy ozdo-
by, którymi przybraliśmy sale do tańca 
i poczęstunku. Oczywiście nie brakowało 
podczas pracy śmiechów, kłótni, zdrowej 
rywalizacji. 

Jak to zwykle wśród młodych ludzi 
bywa. 

Nasz półmetek rozpoczął się o godzinie 
17.00. Na sali gimnastycznej, w atmosfe-
rze bardzo odświętnej a zarazem pełnej 
radości, zebrali się wszyscy uczniowie, 
panie wychowawczynie Grażyna Mucha 

i Krystyna Płażek – Opyrchał, oraz za-
proszeni goście: pani dyrektor Anna 
Szczepanik, pani wicedyrektor Dorota 
Dryja – Zębala, pani pedagog Marta Małek 
oraz nasi szanowni rodzice. 

Podczas części oficjalnej przed-
stawiciele klas II a i b podziękowali 
wychowawczyniom za to, że nigdy nie 
tracą sił, by przemawiać nam do rozsąd-
ku… rozsądku, który w młodzieńczym 
życiu gdzieś umyka. Przyznali, iż jesteśmy 
jednością niesforną, dlatego tak mocno 
przeprosili w naszym imieniu za popełnia-
ne błędy i podziękowali za dotychczasową 
wyrozumiałość.

Słowa wdzięczności spłynęły także 
na ręce naszych szanownych pań dyrek-
torek oraz pani pedagog. Dziękowaliśmy 
za ciepły uśmiech – tak bardzo potrzebny 
w chwilach zwątpienia, za stwarzanie 
w szkole rodzinnej atmosfery, za każdą 
porcję wiedzy, którą nam przekazują, za 
opiekę a nawet za strofowanie.

Oczywiście nie zapomnieliśmy o na-
szych rodzicach bez których nie byłoby nas 
tutaj. Im również w tym uroczystym dniu 
podziękowaliśmy za to, że przez cały czas 
opiekowali się nami, podtrzymywali na 
duchu w chwilach słabości, przygotowy-
wali nas do życia.

Po tym dość poważnym wstępie zabrali 
głos nasi goście, a następnie uczniowie 
z klasy IIa uraczyli nas własną interpre-
tacją skeczu kabaretu „Smile”. Zabawne 
dialogi oraz świetna gra aktorska sprawiły, 
że publiczność nie mogła powstrzymać 
się od śmiechu. Puenta wywołała grom-
kie brawa. Po tej oficjalnej części nastał 
czas, na który wszyscy czekali. Zabawa… 

Wspaniała muzyka, dobry humor, koloro-
wy wystrój sali spowodowały, że trudno 
było ustać w miejscu. Nogi same rwały 
się do tańca. O dziwo, świetnie bawiliśmy 
się nie tylko my, ale także nasi nauczyciele 
i rodzice. Nawet nie przypuszczaliśmy, że 
potrafią tak lekko i wdzięcznie wirować 
w tańcu. Pląsom nie było końca. Gdy 
już trochę opadliśmy z sił ze zmęczenia, 
zaproszono nas do stołu. A tam… same 
rarytasy: zapiekane ziemniaczki, surówka 
i przepyszna rolada mięsna. Chłopcom 
dosłownie uszy trzęsły się podczas jedze-
nia, tak wszystko było smaczne. A to nie 
koniec, gdyż na deser zaserwowano ciasto 
czekoladowe z musem truskawkowym. 
Kubki smakowe oszalały ze szczęścia. 
Należy wspomnieć, że pięknie udekoro-
wane stoły, wyśmienity poczęstunek to 
zasługa naszych kochanych rodziców. Oni 
wiedzą jak zadbać o dzieci.

Niestety, wszystko co dobre musiało 
się kiedyś zakończyć. Wspaniała zabawa, 
tańce, hulanki, swawole ustały o godzinie 
21:30. Dochodzą nas słuchy, że takiego 
półmetka nie było w gimnazjum od czasów 
Mieszka I. I o to chodziło. Wszak jesteśmy 
uczniami wyjątkowymi. I tak trzymajmy!

Redakcja tekstu 
Grażyna Mucha 

Martyna Miśkiewicz kl. IIb

Fotograf 
Krystyna Płażek- Opyrchał 

Łukasz Czekaj

Opieka i organizacja 
Krystyna Płażek – Opyrchał 

Grażyna Mucha 
Rodzice
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RUSZYŁ PROJEKT „OJCZYSTY 

DODAJ DO ULUBIONYCH”
O tym, że kultura języka jest sza-

lenie ważna i wpływa na to, jak 
jesteśmy postrzegani przez innych, 
nikogo chyba nie trzeba przekonywać. 
Umiejętność pięknego, a jednocze-
śnie poprawnego wysławiania się 
jest jedną z najważniejszych zdolno-
ści, jakie może posiadać człowiek. 
Ponieważ jednak nasz język nie należy 
do najłatwiejszych, łatwo jest wpaść 
w pułapkę. Celem ruszającego właśnie 
projektu „Język polski – lubię to!” jest 
zwiększenie świadomości językowej 
i wyjaśnienie kłopotów, które czasem 
sprawia nam polszczyzna.

Adresatami zadania są ucznio-
wie klas I i II z Gimnazjów 
w Grzegorzowicach, Iwanowicach 
i Sieciechowicach, którzy stworzą 
i poprowadzą blog internetowy 
-Młodzieżową Poradnię Językową – na 
łamach której będą publikować wpisy 
dotyczące szeroko pojętej kultury 
języka. Aby zdobyć odpowiednią wie-
dzę, przez najbliższe cztery miesiące 
uczniowie będą uczestniczyć w warsz-
tatach prowadzonych przez studentów 
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz w wykładach, 

które wygłoszą wybitni polscy języ-
koznawcy. W trakcie projektu wezmą 
udział w licznych konkursach, m. in. 
na reklamę, mem oraz plakat. Finałem 
projektu będzie jesienne „Gminne 
Dyktando” oraz turniej wiedzy.

Będziemy Państwa na bieżąco in-
formować o działaniach młodych 
mieszkańców naszej gminy, którzy 
potraktowali swoje zadanie niezwykle 

poważnie i zaangażowali się w po-
wstawanie nowej strony internetowej. 
Mamy nadzieję, że Młodzieżowa 
Poradnia Językowa przyczyni się do 
wzrostu świadomości językowej nie 
tylko gimnazjalistów, ale wszystkich 
mieszkańców gminy Iwanowice, któ-
rzy skorzystają z wyjątkowej okazji 
uzyskania porady u osób mieszkają-
cych „tuż obok”.

Organizatorem projektu jest 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Iwanowicach. Zajęcia są finan-
sowane ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach pro-
gramu „OJCZYSTY – DODAJ DO 
ULUBIONYCH 2016” oraz z funduszy 
Urzędu Gminy Iwanowice.

Joanna Wieczorek 
Koordynator projektu
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PAMIĘTAMY…
I Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie pod 
Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Bóg, Honor, Ojczyzna oraz po-
święcenie, niezłomność, odrzucenie 
kompromisów. To wartości, jakimi kie-
rowali się Wyklęci w walce z wrogiem, 
w walce o wolną i niepodległą Polskę. 
Ceną za wierność tym wartościom 
była śmierć  lub długoletnie więzie-
nie i skazanie na długą, społeczną 
niepamięć. Po rehabilitacji żołnierzy 
od 2011 roku 1 marca jest obchodzo-
ny jako Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych.

Na terenie naszej gminy uroczystości 
z okazji  Narodowego Święta odbyły 
się w Naramie, w niedzielę 6 marca 
2016 r. I Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Naramie, połączo-
ny z Biegiem Pamięci został objęty 
Patronatem Narodowym Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, a jego organiza-
torem było Ludowe Towarzystwo 
Sportowe NOVI Narama.

Obchody rozpoczęły się Mszą 
Święta w intencji Żołnierzy 
Wyklętych, odprawioną  przez pro-
boszcza ks. Jurkowskiego  oraz ks. 
Isakowicza – Zaleskiego w Kościele 
parafialnym  pod wezwaniem Matki 
Boskiej Szkaplerznej w Naramie. 
Gościem honorowym uczestniczącym 
w nabożeństwie był  kpt. Stanisław 
Szuro, żołnierz Związku Walki 
Zbrojnej i Armii Krajowej. Podczas 
Mszy Św.  przepiękne kazanie wy-
głosił chrześniak Jerzego Wacyka, ks. 
Isakowicz- Zaleski, który przypomniał 
dramatyczne losy tego Żołnierza 
Niezłomnego i jego powiązania z miej-
scowością Narama. 

Jerzy Wacyk był w czasie II wojny  
światowej żołnierzem Armii Krajowej, 
a po 1945 r. zaangażował się w dzia-
łalność niepodległościowej Ligi Walki 
z Bolszewizmem. Aresztowany przez 
Urząd Bezpieczeństwa, został po cięż-
kim śledztwie skazany na karę śmierci, 
zamienioną jednak na karę więzienia. 
Po wyjściu z więzienia założył rodzinę 
i zamieszkał w Częstochowie, gdzie 
zmarł w  1988 r.

Oprawę muzyczną całej Mszy świę-
tej zapewnili;  parafialna organistka 
oraz Orkiestra Dęta „Naramianka”.

Po Mszy Św. odbył się Bieg Pamięci, 
w którym wystartowało ponad stu 
uczestników. 

W rywalizacji wzięli udział m.in. 
wicestarosta Powiatu Krakowskiego 
Wojciech Pałka wraz z małżonką oraz 
grupa młodzieży z Ukrainy. Nad bez-

pieczeństwem  uczestników  biegu 
czuwali:  funkcjonariusze Policji, 
żołnierze Żandarmerii Wojskowej 
-  Oddział w Krakowie, straża-
cy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Naramie oraz uczniowie klas 
mundurowych w Skale. Po Biegu 
na wszystkich uczestników czekał 
posiłek regeneracyjny oraz pyszny 
bigos przygotowany przez samych 
organizatorów.

Bieg przeprowadzono w trzech 
kategoriach: 

Szkoły podstawowe (dystans 600 m); 
•	 wśród dziewcząt zwyciężyły:

I. miejsce - Fugiel Maria,

II. miejsce - Prześlica Karolina, 

III. miejsce - Krypel Julia,

•	 wśród chłopców zwyciężyli:

I. miejsce - Kołacz Mateusz,

II. miejsce - Osikowski Aleksander, 

III. miejsce - Karnia Miłosz ,

Gimnazja (4 km);
•	  wśród dziewcząt zwyciężyły:

I. miejsce - Młodecka Zofia,

II. miejsce - Kurbiel Magda, 

III. miejsce - Cichy Natalia ,

•	  wśród chłopców zwyciężyli:

I. miejsce - Wiktor Palmowski,

II. miejsce - Krypel Michał, 

III. miejsce - Klupa Konrad,

Kategoria „Open” (8 km); 
•	  kobiety:

I. miejsce - Wolak Martyna,

II. miejsce - Kurek Karolina, 

III. miejsce - Różycka-Depa Dorota,

•	  mężczyźni:

I. miejsce - Gałązka Mateusz,

II. miejsce - Sęk Mariusz, 

III. miejsce - Leparczyk Kamil,

Biegowi Pamięci towarzyszyły 
równocześnie wydarzenia, które od-
bywały się w szkole w Naramie. Na 
stoisku promocyjnym krakowskiego 
oddziału Żandarmerii Wojskowej 
można było porozmawiać z żołnie-
rzami tej formacji, poznać jej historię 
i zadania, zobaczyć używany przez 
żandarmów sprzęt czy spróbować 
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przejść kilka metrów w alkogoglach, 
co większości śmiałkom sprawiało 
niemały problem. Zainteresowani 
ratownictwem i pierwszą pomocą 
mogli wziąć udział w warsztatach 
pod hasłem „1, 2, 3 – uratuj kogoś 
Ty”, przygotowanych przez człon-
ków studenckiego Koła Naukowego 
Edukacji dla Bezpieczeństwa Instytutu 
Bezpieczeństwa i Edukacji Obywa-
telskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. KEN w Krakowie; można było 
porozmawiać z ratownikami czy 
nauczyć się podstaw udzielania pierw-
szej pomocy przy wykorzystaniu 
fantomów. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się również pokaz walki wręcz 
uczniów klas mundurowych Liceum 
Ogólnokształcącego w Skale. Można 
było również nabyć książki historycz-
ne  i tym samym  wspomóc Fundację 
im. Brata Alberta. 

Po rywalizacji   sportowej o godz. 
16.00 w szkole odbyła się uroczystość 
patriotyczna z licznym udziałem miesz-
kańców Naramy i gości. Rozpoczęła 
się ona odczytaniem przez senatora 
Marka Pęka okolicznościowego listu 
od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Następnie dr Maciej Korkuć, na-
czelnik Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie, wygłosił 
prelekcję, w czasie której przedstawił 
walkę Polaków o niepodległość po 
1939 roku. List, jaki do organizatorów 
i uczestników uroczystości skierował 
szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk 
odczytał wicestarosta Wojciech Pałka. 
Gorąca, kilkuminutowa owacja na sto-
jąco powitała kolejnego gościa, kpt. 
Stanisława Szuro, żołnierza Związku 
Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, 
więźnia niemieckich obozów kon-
centracyjnych,  który za działalność 
niepodległościową  został skazany 
przez komunistów na karę śmierci. 
Kpt. Szuro w barwny sposób opisał 
epizody swojej walki z narzuconą przez 
Sowietów władzą komunistyczną 
oraz pobyt w więzieniach. Z kolei ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kapelan 
Nowohuckiej „Solidarności”,  represjo-
nowany w okresie PRL, przypomniał 
postać Jerzego Wacyka i jego udział 
w walce o niepodległość Polski. Na 
koniec przedstawicielka LTS NOVI 
Narama Justyna Nurek złożyła podzię-
kowania dla osób i instytucji, które 
przyczyniły się do zorganizowania 
I Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Naramie. W czasie uroczystości 
wręczano również nagrody  i  medale 
dla zwycięzców Biegu Pamięci,  na-
grody specjalne dla najmłodszych oraz 
medale pamiątkowe dla wszystkich 
uczestników.

W I Dniu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Naramie udział wzię-
li m.in. Żołnierz Niezłomny kpt. 
Stanisław Szuro, wicestarosta Powiatu 
Krakowskiego Wojciech Pałka, senator 
Marek Pęk, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Krakowskiego Marek Piekara,  
Prezes Fundacji im. Brata Alberta 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wice-
dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa 
i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 
dr Małgorzata Bereźnicka, Naczelnik 
Biura Edukacji Publicznej Instytutu 
Pamięci Narodowej Oddział 
w Krakowie dr Maciej Korkuć, dy-
rektor Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Skale Karol Papisz, 
sekretarz gminy Iwanowice Anna 
Tarko, Przewodniczący Rady 
Gminy Iwanowice Mirosław Rosa, 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Bibliotek w Iwanowicach  Monika 
Świątek oraz pracownik GCKiB 
Małgorzata Kwiecień, wiceprezes za-
rządu Związku Piłsudczyków Andrzej 
Fischer, Proboszcz Parafii Matki 
Boskiej Szkaplerznej w Naramie ks. 
Jan Jurkowski, radny wsi Narama 
Mariusz Baran, dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum im. Świętej Jadwigi 

Królowej w Naramie Krzysztof Zadora, 
sołtys Naramy Tadeusz Wywiał, 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Naramie Andrzej Wywiał, Naczelnik  
Ochotniczej Straży Pożarnej Jerzy 
Kluzek. Całą uroczystość prowadziła 
Katarzyna Nogieć i dr Przemysław 
Wywiał.

Partnerami wydarzenia byli: 
Ochotnicza Straży Pożarna w Nara-      
mie, Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych w Skale, Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum w Naramie, 
Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji 
Obywatelskiej Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. KEN w Krakowie, 
Żandarmeria Wojskowa Oddział 
w Krakowie, Fundacja im. Brata 
Alberta, natomiast jego sponsorami: 
Starostwo Powiatowe w Krakowie, 
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek 
w Iwanowicach, Instytutowi Pamięci 
Narodowej,     Firma KrakMarfish, 
Związek Piłsudczyków, Muzeum 
Armii Krajowej w Krakowie, 
Fundacja Sapere et Gaudere z Pos-  
kwitowa, panowie Adam i Marcin 
Frankiewiczowie. Dużego wsparcia 
inicjatywie udzielili również ks. pro-
boszcz Jan Jurkowski i ks. wikary 
Mariusz Książek. Za pomoc i życzli-
wość dziękujemy również Konradowi 
Zdybałowi, omaszowi Leszczyńskiemu, 
Grzegorzowi Baranikowi oraz fotogra-
fowi Michałowi Znamirowskiemu . 
Patronat medialny sprawowały: TVP 
Historia, Radio Kraków oraz „Biuletyn 
Informacyjny” Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej.

Wydarzenie spotkało się z dużym 
zainteresowaniem nie tylko mieszkań-
ców Naramy, ale i sąsiednich czy dalej 
położonych miejscowości. Stało się to 
szansą aktywizacji naszej społeczności 
na rzecz kultywowania pamięci o bo-
haterach walki o niepodległość Polski, 
w tym bohatera związanego z naszą 
małą ojczyzną, Jerzego Wacyka. 
Cieszy  nas liczny udział młodych ludzi 
zarówno w Biegu Pamięci, jak i uro-
czystości upamiętniającej Żołnierzy 
Niezłomnych. 

Organizator uroczystości Ludowe 
Towarzystwo Sportowe „NOVI” 
Narama już teraz zaprasza na II Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w przy-
szłym roku.

Artykuł napisany na podstawie 
materiału informacyjnego LTS 

„NOVI” Narama  
M. Świątek
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ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY – JERZY WACYK  ( 1921-1988)
Księdza Tadeusza Isakowicza-

Zaleskiego mieszkańcom okolic Krakowa 
nie trzeba przedstawiać. Bardzo wielu 
z nas wie, że to ksiądz, polski pa-
triota, „niepokorny” już od początku 
lat osiemdziesiątych XX wieku. Był 
wówczas współinicjatorem odpra-
wiania Mszy Świętych w kościele 
w Mistrzejowicach w intencji rodzącej 
się wolnej Ojczyzny. Obecnie kapłan, 
animator liturgii kościoła obrządku or-
miańskiego w Polce. To także opiekun 
duchowny środowiska osób szczególnej  
troski w Radwanowicach. Pozostaje 
nadal przysłowiową alfą i omegą 
w wielu sprawach związanych z patrio-
tyzmem i poszanowaniem prawdziwej 
wolności. Nie waha się nagłaśniać tra-
gicznych losów Polaków na Wołyniu, 
na terenach należących obecnie do pań-
stwa ukraińskiego. Z tego względu nie 
mogło zabraknąć tego wspaniałego ka-
płana na uroczystości ku czci Żołnierzy 
Wyklętych, a raczej Niezłomnych, 
która odbyła się w niedzielę  6 marca 
w Naramie. Nie mogło go również 
zabraknąć z racji osobistych więzów 
pokrewieństwa z Żołnierzem Wyklętym 
Jerzym Wacykiem, ciotecznym bratem 
matki księdza Tadeusza. 

Gdy nasz bohater Jerzy Wacyk został 
w czerwcu 1956 r. zwolniony z więzienia, 
rodzice księdza Tadeusza poprosili go, 
by został chrzestnym ich dziecka. Teraz 
ksiądz Tadeusz zdradził tajemnicę, że 
ponoć po latach mama żartowała, że 
antykomunistyczne poglądy wujka w 
czasie chrztu przeszły na niego. Żarty 
żartami, ale coś w tym jest, zwłaszczata 
„niezłomność” obydwu. 

Rodzina Państwa Wacyków wy-
wodziła się z dawnych Kresów 
Rzeczypospolitej. To w Tarnopolu uro-
dził się Ignacy Wacyk, ojciec Jerzego. 
W powiatowym mieście Miechowie był 
nauczycielem, jak wielu rodaków z Galicji 
zasilił polskie kadry nauczycielskie w 
nowopowstałej Niepodległej Ojczyźnie, 
na terenie byłego zaboru rosyjskiego. 
Helena, żona pana Ignacego, też nauczy-
cielka, urodziła się na Węgrzech. Kolejny 
przykład exodusu Polaków do Ojczyzny. 
To jakże patriotyczne małżeństwo na-
uczycieli prowadziło szkołę powszechną 
w podkrakowskich Michałowicach, 
ale w 1946 roku za udział uczniów 
w manifestacji 3 maja na Rynku w 
Krakowie zostali karnie przeniesieni do 
wsi Narama. Po wojnie Jerzy Wacyk 
jako student Politechniki Krakowskiej 
należał do podziemnej organizacji o na-
zwie „Liga do walki z Bolszewizmem”. 
Władza Ludowa zainstalowała w tej 
organizacji kapusia, który zorganizował 
prowokację, w czasie której aresztowano 
członków podziemia, a wśród nich rów-
nież Jerzego Wacyka. Rodzice ubolewali 
z tego powodu, ale starali się prowadzić 
Szkołę Podstawową w Naramie nie go-
rzej niż poprzedni nauczyciele. Jerzemu 
Wacykowi podczas oskarżenia zarzucano  
współudział w zastrzeleniu oficera Armii 
Czerwonej oraz w innych akcjach zbroj-
nych. W wyniku pokazowego procesu 
skazano go na karę śmierci. Wyrok ogła-
szał stalinowski sędzia Julian Harschin. 
Na szczęście Jerzemu Wacykowi karę 
śmierci zamieniono na dożywocie. 
Wyrok odsiadywał najpierw w celi 
śmierci, a potem w ciężkich więzie-
niach w Rawiczu i we Wronkach. Po 

śmierci Stalina, będąc ciągle więź-
niem pracował jako kreślarz w biurze 
odbudowy Warszawy, aż przyszła po-
lityczna odwilż i w czerwcu 1956 roku 
Jerzy Wacyk został zwolniony. Jego 
ojciec Ignacy w „Kronice” napisał 
wówczas: „Rok ten (1956) pod znakiem 
polskiego października szkoła w Naramie 
przeżyła bez większych wstrząsów, 
jakie miały miejsce na szerszej arenie  
w naszym kraju i poza jego granicami 
(Węgry)” . W kolejnych zdaniach widać 
optymizm stroskanego człowieka i na-
dzieje na odnowę życia, swojego i także 
– jak możemy się domyślać – syna 
Jerzego.

Jak wspomina ks. Tadeusz Isakowicz-
Zaleski, wujek Jerzy założył rodzinę 
i z wyglądu był miły oraz uśmiechnięty, 
ale mimo tego na zawsze pozostał mu 
ogromny uraz, przez który nie chciał 
mówić o więziennych doświadczeniach. 
Czasami lubił wspominać wspaniałe 
paczki żywnościowe, w których znaj-
dowały się skromne, ale bezcenne dla 
więźnia artykuły, jak choćby czosnek 
i cebula, dzięki którym przeżył. Po 
wyjściu z więzienia zamieszkał wraz 
z rodziną w Częstochowie. Do Krakowa 
przyjeżdżał na grób rodziców. Przy tej 
okazji odwiedzał znajomych i rodzinę. 
Zmarł w 1988 r. u zarania niepodległości, 
nie doczekawszy prawdziwej wolności. 

Powinniśmy znać żywot Żołnierza 
Niezłomnego Jerzego Wacyka, ze wzglę-
du na jego związki z terenem gminy 
Iwanowice. Jednocześnie należy mieć 
świadomość, że jest on jednym z wielu, 
jakich wydała II Rzeczpospolita Polska.

Adam Miska 

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY
Ś.P. Adama Musiałka (18.12.1944 – 16.02.2016) wieloletniego sołtysa Iwanowic 

Dworskich (od 1974 r.), radnego Rady Gminy (w latach 1970-1991), prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach (w latach 2000-2015).

Adam Musiałek angażował się we wszystkie najważniejsze inicjatywy podej-
mowane na rzecz Gminy Iwanowice.  Jako Przewodniczący Rady Sołeckiej brał 
aktywny udział w budowie wodociągu w miejscowości Iwanowice Dworskie 
i Iwanowice Włościańskie. W 1998 r. był zastępcą przewodniczącego Komitetu 
Gazyfikacji wsi Iwanowice. Od 1991 r. był członkiem Rady Nadzorczej Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Skale, od 1998 r. był członkiem Rady Nadzorczej SKR 
w Iwanowicach, od 1983 r. był prezesem Gminnego Związku Kół i Organizacji 
Rolniczych. Był radnym I kadencji Rady Powiatu Krakowskiego. Przez wiele lat 
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Iwanowice.

Adam Musiałek został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. „Złotą 
Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, „Zasłużony dla rolnictwa”. Prezydent 
RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył go „Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski”.

W imieniu Urzędu Gminy i Rady Gminy Iwanowice składamy wyrazy serdecz-
nego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

Robert Lisowski Mirosław Rosa 
Wójt Gminy Iwanowice Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
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UCZNIOWIE ZE SZKOŁY W SIECIECHOWICACH NA 
UROCZYSTOŚCI NADANIA ORDERU UŚMIECHU

Druh harcmistrz kapitan Władysław 
Zawiślak, przewodniczący Oddziału  
Stowarzyszenia Szarych Szeregów 
w Krakowie został odznaczony 
Orderem Uśmiechu. Uroczysta cere-
monia odbyła się w niedzielę 21 lutego 
2016 r. w Muzeum Armii Krajowej 
w Krakowie.

Wręczenie Orderu poprzedzone 
zostało specjalną procedurą. Trzeba 
bowiem zaznaczyć, że jest to jedyne 
odznaczenie przyznawane na wniosek 
dzieci. W imieniu  Międzynarodowej 
Kapituły Orderu Uśmiechu order 
druhowi Władysławowi Zawiślakowi 
wręczył członek Kapituły Marian 
Kulig. W uroczystości uczestniczy-
ła także Greta Lemenaite Deprati 
z Litwy. W trakcie ceremonii odczy-
tany został list Kanclerza Kapituły 
– pana Marka Michalaka.

Laureat został pasowany czerwoną 
różą, złożył przyrzeczenie, że „będzie 
zawsze pogodnym i dzieciom radość 
przynosił” i z uśmiechem na twarzy 
wypił puchar soku z cytryny. 

Jak podkreślono w uzasadnieniu 
na uznanie dzieci druh Władek za-
służył trwającą już ponad 80 lat 
służbą - najpierw jako harcerz, w cza-
sie wojny członek Szarych Szeregów, 
potem instruktor i działacz społecz-
ny. Podkreślono także jego wielkie 
zaangażowanie w propagowanie 
postaw patriotycznych wśród dzieci 
i młodzieży.

Pytany w czasie ceremonii przez 
dzieci, jak to robi, że zawsze jest taki 
pogodny, druh Władek szczerze odpo-
wiedział, że nie wie. „Bardzo lubiłem 
zawsze uśmiech u dzieci. Widocznie te 
dzieci sprawiły, że ten uśmiech poja-
wił się u mnie na twarzy”. Powiedział 
także dzieciom, że „dokąd się da, 
trzeba zachowywać uśmiechniętą po-
stawę, i wtedy wszystkie dobre duchy 
pomagają”. „Należy także zakochać się 
w pogodzie ducha, uśmiechać się i wy-
ciągać radość z każdej sytuacji” - radził 
zebranym. 

Druh Władysław – nie zważając 
na swój wiek (w tym roku skończy 
94 lata) - od wielu lat angażuje się w 
pracę z dziećmi i młodzieżą, popu-
laryzując ideały Szarych Szeregów. 
Współpracuje z placówkami szkolnymi 
noszącymi imię Szarych Szeregów i na 
co dzień spotyka się z ich wychowan-
kami. Do najbardziej spektakularnych 
przedsięwzięć organizowanych przez 
druha należą coroczne Złazy Szarych 
Szeregów na Lubogoszczy oraz odby-
wające się w Muzeum AK Harcerskie 
Kominki Wspomnień. Zawsze 
uśmiechnięty i pełen energii przeka-
zuje wszystkim radość życia i pogodę 
ducha.

Wśród uczestników tej uroczysto-
ści nie mogło zabraknąć uczniów 
i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Sieciechowicach. 
W Muzeum AK obecni byli dyrektor 

szkoły p. Janusz 
Maj oraz niżej 
podpisany wraz 
z uczniami klasy 
V i VI. 

Od samego 
początku, od mo-
mentu pojawienia 
się tej inicjatywy 
włączyliśmy się 
aktywnie w pro-
cedurę przyznania 
Orderu Uśmiechu 

druhowi Władkowi – m. in. uczniowie 
naszej szkoły znaleźli się w gronie 
autorów specjalnie przygotowanego 
przez dzieci wniosku skierowanego do 
Kapituły Orderu. 

Trzeba dodać, że nasze związki z dru-
hem Władysławem sięgają roku 2005, 
a więc roku, w którym nasza szkoła 
otrzymała imię Szarych Szeregów. 
Wielokrotnie gościliśmy druha 
w naszej szkole jak i również jesteśmy 
stałymi uczestnikami imprez organi-
zowanych przez druha Władysława 
Zawiślaka.

Składając gratulacje i wyrazy 
uznania druhowi Władysławowi wy-
raziliśmy nadzieję, że będziemy mieli 
okazję do jeszcze wielu spotkań z Nim. 
Zaprosiliśmy również druha do złoże-
nia wizyty w naszej szkole.

Order Uśmiechu przyznawany jest 
od 1968 r. Pierwszym odznaczonym 
był prof. Wiktor Dega, światowej 
sławy chirurg ortopeda z Poznania. 
Wśród odznaczonych jest też Jana 
Pawła II, który odebrał order, choć 
z zasady nie przyjmował żadnych 
odznaczeń.

Do grona Kawalerów Orderu 
Uśmiechu należą również m.in. Matka 
Teresa z Kalkuty, Nelson Mandela, 
Steven Spielberg,  Astrid Lindgren, 
Ewa Szelburg-Zarembina, Ludwik 
Jerzy Kern, ks. Jan Twardowski, 
Jacek Kuroń, Marek Kotański, Anna 
Dymna, Zbigniew Religa,  król Arabii 
Saudyjskiej Abdullah bin Abdulaziz 
Al Saud.

Dodajmy jeszcze, że druh Władysław 
Zawiślak, który w niedzielę dołączył 
do tego znakomitego grona, otrzymał 
legitymację nr 991. Tyle bowiem osób 
zostało przez te 48 lat odznaczonych 
tym Orderem.

Tekst i zdjęcia 
Andrzej Wołowczyk
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Uczniowie naszej szkoły posiadają niezwykły dar. 
Przelewając na papier swoje przemyślenia, wywody i na-
dając im rangę opowiadania czy wiersza potrafią uzyskać 
niesamowity efekt wzruszenia, zachwytu, oderwania 
się choć na chwilę od naszej szarej rzeczywistości. Takie 
właśnie niezwykle piękne utwory powstałe na lekcjach 
języka polskiego prowadzonych przez panią Grażynę 
Muchę i panią Renatę Burdę zyskały miano małych dzieł.

Dzieł, które zasłużyły, by uczestniczyć w Powiatowym 
Konkursie Literackim zorganizowanym przez Centrum 
Kultury i Sportu w Miechowie, gdzie uzyskały zaszczytne 
miejsca

II miejsce 
Martyna Miśkiewicz  
z klasy II b (opowiadanie)

II miejsce 
Sylwia Cupiał  
z klasy II a (wiersz)

wyróżnienie 
Weronika Grochowina  
z klasy II b (opowiadanie)

wyróżnienie 
Aleksandra Zając  
z klasy II b (opowiadanie)

wyróżnienie 
Sylwia Tomczyk  
z klasy III a (wiersz)

wyróżnienie 
Patrycja Kubik  
z klasy III a (wiersz)

wyróżnienie 
Katarzyna Karnia  
z klasy III b (wiersz)

Gratulacje!

Grażyna Mucha

[…] Masz 13-19 lat, interesujesz się literaturą, piszesz do 

szuflady i chciałbyś w końcu pochwalić się swoim talen-

tem? Zadebiutuj…

Taki właśnie tekst zainspirował nauczyciela języka 

polskiego panią Grażynę Muchę oraz uczniów klasy IIb 

Gimnazjum przy Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach 

do udziału w dwóch przedsięwzięciach literackich: 

VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Literackiej 

„Debiuty 2015”oraz Ogólnopolskim Konkursie Literackim 

„Piórem Malowane” pod hasłem „Emocje”.

Pod kierunkiem wychowawcy uczniowie: Zuzanna 

Kłusek, Szymon Wieczorek, Martyna Miśkiewicz, 

Aleksandra Zając, Weronika Grochowina, Krystian 

Zębala i Patryk Rosół wzięli udział w inspirującym 

przedsięwzięciu jakim było pisanie utworów lirycznych 

przesiąkniętych miłością, smutkiem, zadumą… Na efekty 

pracy nie trzeba było długo czekać. Prace liryczne uczniów 

zostały wysoko ocenione i zaprezentowane podczas fina-

łu Przeglądu „Debiuty 2015”, który odbył się w grudniu 

2015r. w Raciborzu. W styczniu tego roku ogłoszono 

także werdykt Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

„Piórem malowane”, i niezmiernie miło nam oznajmić, 

iż jury w składzie: Bolesław Brzozowski – wykładow-

ca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, 

aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Jarosław 

Burgieł – poeta, muzyk, pedagog, Andrzej Łazarz – artysta 

malarz, dyrektor MDK, Maciej Naglicki – poeta, krytyk 

sztuki, pedagog, Agata Rusin – animator kultury, instruk-

tor teatralny - na posiedzeniu z dnia 28 grudnia 2015 r. 

nominowało do nagród i wyróżnień w VII. kategoriach 

wiekowych z rozróżnieniem na poezję i prozę wybra-

nych uczestników konkursu, wśród których znalazła się 

Zuzanna Kłusek, zdobywając wyróżnienie. Jej dziełem był 

piękny, nostalgiczny utwór pt. „Dzień”. 

Gratulujemy sukcesów i wierzymy, że to nie koniec spo-

tkań gimnazjalistów z poezją.

Grażyna Mucha

SUKCESY LITERACKIE UCZNIÓW GMINNEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ W IWANOWICACH
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OWS  w Widomej
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno 

- Oświatowych w Widomej  od 
stycznia  2016 r. kontynuuje reali-
zację zadania  „Wspieranie osób 
w podeszłym wieku w integracji 
z młodzieżą„ tzw.  Ośrodek Wsparcia 
–Klubu Samopomocy.

  Ośrodek funkcjonuje w każdy po-
niedziałek i każdą środę tygodnia. 
Zajęcia odbywają się zgodnie z harmo-
nogramem zaplanowanych zajęć. 

Największym zainteresowaniem 
cieszą się zajęcia plastyczne, na któ-
rych  przygotowaliśmy między innymi 
upominki wręczone na uroczystości 

szkolnej babciom  i dziadkom oraz de-
koracje zimowe z kawy, juty, krepiny 
i papieru kolorowego.  

 W każdą środę odbywają się zaję-
cia taneczno - ruchowe prowadzone 
przez panią Marzannę Boczkowską. 
Zajęcia te cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem, szczególnie wśród 
seniorów. 

  W lutym planujemy również zaję-
cia komputerowe, spotkanie  z filmem, 
a w ramach „Pogotowia naukowego” – 
pomoc uczniom w nauce.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i zapraszamy w lutym.

  Zadanie finansowane jest ze 
środków Wojewody Małopolskiego 
i Gminy Iwanowice.

Animatorki

OWS w Iwanowicach
Od 5 stycznia 2016 r. (w każdy 

wtorek i czwartek, w godz. 14:30-
18:30) w Gminnym Zespole Szkół w 
Iwanowicach, odbywają się zajęcia dla 
seniorów 50+ i juniorów 7-15 lat. Jest 
to zadanie polegające na wspieraniu 
osób starszych w integracji z młodzie-
żą, tzw. „Ośrodek Wsparcia – Klub 
Samopomocy”.

Pierwsze spotkanie miało cha-
rakter organizacyjno-integracyjny. 
Uczestnicy projektu mieli poczęstu-
nek oraz śpiewali kolędy i piosenki  
biesiadne przy akompaniamencie 
akordeonu, a także wymieniali się 
poglądami na temat harmonogramu 
zajęć na styczeń.

Podczas kolejnych spotkań juniorzy 
i seniorzy wykonywali prace różnymi 
technikami plastycznymi. Robili maski 
karnawałowe, kotyliony, dekoracje z 

masy solnej oraz kwiaty i motyle tech-
niką „Qullingu”.  Mnóstwo  radości 
było przy wspólnym pieczeniu ciast, 
ciasteczek, pierniczków oraz wymianie 
przepisów kulinarnych i doświadczeń. 

Miło wspominamy Dzień Babci 
i Dziadka, kiedy to przy wspólnym 
stole zastawionym wypiekami dzie-
ci, zasiadło ok. 40 osób. Juniorzy 
wręczali seniorom własnoręcznie 
upieczone serca piernikowe oraz 
laurki i kotyliony, po czym wszyscy 
przeszli na występ artystyczny młod-
szych dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Iwanowicach.

Zabawy z piłką na sali gimnastycznej 
oraz tańce na Balu Karnawałowym 
– to element zajęć ruchowych, który 
szczególnie ucieszył młodszych uczest-
ników  „Świetlicy OWS”.

Ciągle dochodzą  nowe osoby, a my 
zapraszamy, bo warto spędzić czas 
w miłej atmosferze – przy poczęstunku 
i aktualnej prasie.

Organizatorem zadania jest 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Oświatowych w Widomej.

Zadanie finansowane jest ze 
Środków Wojewody Małopolskiego 
i Gminy Iwanowice.

Animatorki: 
Janina Trzaska  
i Marta Małek

 DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA 
DLA SENIORÓW W GMINIE IWANOWICE
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OWS w Celinach
Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe im. św Jana Bosko 
w Celinach w ramach realiza-
cji programu „Wspieranie osób 
starszych w integracji z młodzieżą” 
od stycznia organizuje popołudnio-
we zajęcia pod hasłem: AKTYWNY 
SENIOR, KREATYWNY JUNIOR.

W minionym miesiącu zostały zorga-
nizowane zajęcia wykonywania ozdób 
z zastosowaniem kordonka. Powstały 
kolorowe bombki i gwiazdki. Kolejne 
spotkanie to święto Trzech Króli, 
na tymże spotkaniu uczestniczyli-
śmy w przedstawieniu jasełkowym 
w kościele w Celinach, gdzie dzieci 
zaprezentowały przedstawienie spo-
łeczności lokalnej.

Następne spotkanie to zajęcia 
kulinarne, gdzie piekliśmy kruche 
ciasteczka z przeznaczeniem (i nie 
tylko) na Dzień Babci i Dziadka, jak 
zawsze obchodzone z zaangażowa-
niem i starannością. Oglądnęliśmy 

piękne występy i duuużo życzeń. 
Zwieńczeniem udanego spotkania 
był poczęstunek słodki i nie tylko. 
Po uśmiechniętych twarzach senio-
rów można było odczytać, że dzień 
ten był bardzo udany. Dziękujemy 
za liczne przybycie. Kolejne zajęcia 
upłynęły na prezentowaniu umiejęt-
ności krawieckich z zastosowaniem 
filcu, gdzie powstawały przepiękne 
kolorowe brożki i sowy ozdobione we-
dług własnych umiejętności i gustów. 
Podsumowaniem styczniowych zajęć 

było wykonanie, jak się okazało wcale 
nie tak łatwej ozdoby zwanej kusuda-
mą. Najważniejsze, że efekt końcowy 
wszystkich zadowolił. Ja ze swojej 
strony bardzo dziękuje za uczestnic-
two w styczniowych zajęciach, gdzie 
atmosfera była wspaniała i zapraszam 
na luty.

Ośrodek Wsparcia jest finansowany 
ze środków Wojewody Małopolskiego 
oraz Gminy Iwanowice.

Animator 
Agnieszka Patoła

OWS 
w Sieciechowicach

W styczniu 2016 roku w Szkole 
Podstawowej w Sieciechowicach 
zostały zorganizowane zajęcia dla 
seniorów 50+ i juniorów - „Aktywny 
senior, kreatywny junior”. Zajęcia or-
ganizowane są przez Stowarzyszenie 
Kulturalno - Oświatowe im. św. Jana 
Bosko w Celinach.

W pierwszym tygodniu podjęliśmy 
zmagania z orgiami. Powstały piękne 
kwiaty na patyku w doniczce. Szybko 
się uczymy i mamy przyjemność ucze-
nia się nawzajem od siebie.

Drugi tydzień upłynął nam 
pod hasłem integracji ze społecz-
nością szkolną i środowiskową. 
Przygotowaliśmy pyszne i bardzo 
ładne pierniczki. Była to malutka część 
poczęstunku na uroczystości szkolnej 
z okazji Dni Babci i Dziadka, w której 
mieliśmy przyjemność uczestniczyć. 
W miłej atmosferze zaśpiewaliśmy 
znane i mniej znane kolędy.

Trzeci tydzień to było przekazywanie 
umiejętności wykonywania kwiatów 
z bibuły najmłodszym. Seniorki to 
specjalistki w tej dziedzinie, dlatego z 
chęcią przekazały swoją wiedzę i pasję 
juniorom, (mamy nadzieję, że wszyst-
kie kwiaty ozdobią nasze wielkanocne 
palmy).

W czwartym tygodniu rozpoczęli-
śmy próby szycia. Było to szycie etui 
na telefon z filcu oraz kolorowych 
zajączków, kurczaczków, kurek i ko-
gutów z przeznaczeniem na dekorację 
wielkanocnych stroików.

Zajęcia w Sieciechowicach cieszą się 
dużym zainteresowaniem i ogromnym 
zaangażowaniem. Mamy kolejne po-
mysły i już nie możemy się doczekać 
następnego spotkania. Miesiąc luty 
przed nami - myślę że nie zabraknie 
równie atrakcyjnych zajęć.....w tak 
wspaniałym towarzystwie seniorów 
i juniorów. 

Ośrodek Wsparcia jest finansowany 
ze środków Wojewody Małopolskiego 
oraz Gminy Iwanowice.

Animator

Krystyna Kowalczyk

 DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA 
DLA SENIORÓW W GMINIE IWANOWICE
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Jednorazowa płatność 
podatku od nieruchomości

Po raz pierwszy w roku 2016 ustawodawca wprowa-
dził jednorazową płatność  podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego 
w kwocie do 100zł. 

W przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego 
nie przekracza kwoty 100,00 zł, podatek jest płatny jed-
norazowo w terminie płatności pierwszej raty.  

Opłata za odpady komunalne.

Rada Gminy Iwanowice na sesji w dniu 24 lutego 
2016 roku wprowadziła dodatkowy sposób poboru 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w drodze inkasa.  Po upływie 14 dni roboczych od ogło-
szenia Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego (publikacja nastąpiła 4 marca 2016 roku) 
mieszkańcy Gminy Iwanowice będą mogli dokonywać 
wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi u inkasentów, którzy dokonują również po-
boru podatków lokalnych.

Ruszyła nowa linia autobusowa  
Od 11 stycznia 2016 r. została uruchomiona  linia au-

tobusowa rozpoczynająca swój kurs w Lesieńcu- Zagaje. 
Kolejne przystanki  autobusowe to m.in.: Sieciechowice, 
Sieciechowice-Folwark, Przestańsko, Poskwitów, 
Domiarki, Widoma, Michałowice, Kraków.  Planowo 
bus   wyjeżdża z  Lesieńca-Zagaja o godzinie 5:15 
a przyjeżdża do Krakowa ( przystanek –Muzeum 
Armii Krajowej)  na godzinę 6:07. Linię  autobusową 
obsługuje Firma Eurotrans-Bis. Ceny biletów: Lesieniec-
Zagaje 5,50 zł, Sieciechowice – 5 zł. Bus  jeździ od 
poniedziałku do piątku. Zapraszamy mieszkańców do 
korzystania z tej linii. Szczegółowy rozkład jazdy znaj-
duje się na stronie http://iwanowice.pl/aktualnosci/209/
linia-autobusowa-lesieniec-sieciechowice-przestansko-wi-
doma-krakow-rusza-od-11-stycznia-br

Wykaz prezesów 
i naczelników OSP

Nazwa 
jednostki

Data zebrania 
sprawoz-
dawczo 

- wyborczego

Nazwisko 
i imię prezesa

Nazwisko 
i imię 

naczelnika

Biskupice 13.02.2016 Padło Adam
Stachura 
Edward

Celiny 27.02.2016
Misiak 
Marcin

Miska Tomasz

Damice 16.01.2016
Kmita 
Wiesław

Kralka 
Andrzej

Grzegorzowice 20.02.2016 Patoła Adam
Kubis 
Krzysztof

Iwanowice 05.01.2016
Sienko 
Michał

Chwastowski 
Mirosław

Krasieniec 12.03.1016
Rachwaniec 
Jan

Piekara 
Zbigniew

Maszków 12.03.2016
Pobędza 
Czesław

Żurek 
Mariusz

Narama 30.01.2016
Wywiał 
Andrzej

Kluzek Jerzy

Poskwitów 23.01.2016
Góralczyk 
Andrzej

Mitka Kamil

Sieciechowice 11.03.2016
Adamek 
Paweł

Sołga 
Stanisław

Sułkowice 05.03.2016
Adamek 
Paweł

Sołga 
Stanisław

Widoma 06.03.2016
Kurbiel 
Tadeusz

Szydło 
Grzegorz

Władysław 27.02.2016
Kaczka 
Wiesław

Czekaj Marek

Zalesie 06.02.2016
Stopiński 
Edward

Nowak 
Tomasz

Teresa Parszywka

Dotacje na sport w 2016 r.

L.p. Nazwa zadania Organizacja Kwota dotacji

1.
„Wieś Narama 
w sporcie 
niezrównana”

LTS „NOVI 
NARAMA” 25 500,00 zł

2.

Poprzez sport po 
zdrowie i rozwój 
kultury fizycznej 
na terenie Gminy 
Iwanowice

LKS „ORZEŁ” 41 500,00 zł

3. Czarni'03 2015
LKS 
"CZARNI'03" 
Grzegorzowice

33 000,00 zł

Teresa Parszywka

Nowe godziny otwarcia 
Bibliotek Gminnych

Godziny otwarcia Gminnej Biblioteki w  Iwanowicach: 
Poniedziałek 10:00 – 18:00 
Wtorek  9:00 – 17:00 
Środa 9:00 – 17:00 
Czwartek 10:00 – 18:00 
Piątek 8:00 – 16:00

Godziny otwarcia Biblioteki Filia Sieciechowice: 
Poniedziałek 13:00 – 19:00 
Wtorek 13:00 – 19:00 
Środa 13:00 – 19:00 
Czwartek 13:00 – 19:00 
Piątek 13:00 - 19:00

Godziny otwarcia Biblioteki Filia Widoma: 
Poniedziałek 12:00 – 20:00 
Środa 12:00 – 18:00 
Piątek 12:00 - 16:00

PHU BM MOTORS SERWIS
Krzysztof Kwiecień poszukuje pilnie 

mechanika i elektromechanika do 
napraw samochodów ciężarowych.

Kontakt: 604 215 058
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STAN BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE IWANOWICE
Zachęcamy do zapoznania się z opracowaną przez 

Komisariat Policji w Skale prezentacją dot. stanu bezpie-
czeństwa oraz zdarzeń przestępczych na terenie Gminy 
Iwanowice. Cała prezentacja dostępna jest na stronie 
http://iwanowice.pl/aktualnosci/347/stan-bezpieczenstwa
-w-gminie-iwanowice-prezentacja-opracowana-przez-ko-
misariat-policji-w-skale

W prezentacji znaleźć można m.in.:
•	 informacje ogólne o Komisariacie Policji w Skale,

•	 liczbę popełnionych przestępstw w poszczególnych 
sołectwach Gminy Iwanowice,

•	 mapę zagrożenia dla Gminy Iwanowice,

4

Kontakt

Kontakt osobisty,  korespondencyjny:
Komisariat Policji Skale ul. Langiewicza 6, 32-043 Skała,  fax 123801026
e-mail:   kazimierz.pieta@kpp-krakow.policja.gov.pl
e-mail:   marcin.kumala@kpp-krakow.policja.gov.pl

Kontakt telefoniczny:
tel. 12 3801025, 12 3891007,  997,  za pośrednictwem WCPR  112
Komendant Komisariatu                                           Komendant Komisariatu                                           505 656 905505 656 905
Zastępca Komendanta                                                  665 390 405
Dzielnicowy Gmina Skała  mł. asp.  Krzysztof Rdest                            608 546 560
Dzielnicowy  Gmina Iwanowice mł. asp. Marcin Jaśkowski                   608 546 576
Dzielnicowy  Gmina Sułoszowa sierż. sztab. Łukasz Kustosz                608 546 798
p.o. kierownika Ogniwa Prewencji  asp. sztab. Grzegorz Zgoda    608 546 559

29

art. 278 §1kk kradzież mienia

22

Przestępstwa stwierdzone
w poszczególnych sołectwach.  

30

art. 279 §1kk kradzież
z włamaniem

28

art. 178a§1kk nietrzeźwi 
kierujący

Mapa zagrożenia Gmina Iwanowice.

32
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PROGRAM ,,JUŻ PŁYWAM” 2016 R.

Program „Już pływam” re-
alizowany jest przez samorząd 
województwa od 2007 roku i ma na 
celu promowanie zdrowego trybu 
życia i aktywnego spędzania czasu 
przez młodych Małopolan. Kursy 
prowadzone są przez profesjonalnych 
instruktorów, a ich uczestnicy uczyć 
będą się zasad bezpiecznego korzy-
stania z różnego rodzaju kąpielisk. 
Dzięki tej inicjatywie uczniowie szkół 
podstawowych mają szansę nie tylko 
zdobyć umiejętności pływackie, ale 
też rozwijać swoje sportowe talenty. 
Celem projektu jest także promocja 

Małopolski jako regionu szczególnie 
przyjaznego dla wypoczynku i upra-
wiania sportu.

Aż 118 gmin z Małopolski weźmie 
udział w tegorocznej edycji projektu 
Województwa Małopolskiego „Już 
pływam”. Dzięki temu kolejni ucznio-
wie szkół podstawowych będą mogli 
nauczyć się pływać. Wsparcie, jakie 
na organizację tych zajęć otrzymają 
lokalne samorządy z budżetu wo-
jewództwa, to w sumie 1,62 mln zł. 
Gminie Iwanowice na ten cel przyzna-
no 9 900,00 zł.

W ramach projektu „Już pływam” 

gminy organizują pozalekcyjne za-
jęcia nauki pływania dla uczniów 
szkół podstawowych (klasy I-VI). 
W tym roku wsparcie od Małopolski 
wyniesie ok. 30 proc., resztę kursu sfi-
nansują gminy.

Program „Już pływam” re-
alizowany jest przez samorząd 
województwa od 2007 roku i ma na 
celu promowanie zdrowego trybu 
życia i aktywnego spędzania czasu 
przez młodych Małopolan. Kursy 
prowadzone są przez profesjonalnych 
instruktorów, a ich uczestnicy uczyć 
będą się zasad bezpiecznego korzy-
stania z różnego rodzaju kąpielisk. 
Dzięki tej inicjatywie uczniowie szkół 
podstawowych mają szansę nie tylko 
zdobyć umiejętności pływackie, ale 
też rozwijać swoje sportowe talenty. 
Celem projektu jest także promocja 
Małopolski jako regionu szczególnie 
przyjaznego dla wypoczynku i upra-
wiania sportu.

Uchwała nr XX/267/16 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego 
z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w 
2016 r. na realizację programu ,,Już 
pływam” dostępna jest na stronie 
http://iwanowice.pl/aktualnosci/348/
lekcje-plywania-dla-uczniow-szkol
-podstawowych-program-juz-ply-
wam-2016-r.



strona: 30 z życia gminy

Patronaty Gminnego Centrum Kultury 
i Bibliotek w Iwanowicach

Lp. Wnioskodawca Nazwa Projektu Dofinansowanie Termin

1.  Gminny Zespół Szkół 
w Iwanowicach "Tradycyjne smaki karnawałowe" 480,00 zł 04.02.2016 r.

2.  Ludowe Towarzystwo 
Sportowe "Novi" Narama

"Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Naramie" 1 000,00 zł 06.03.2016 r.

3.  Publiczne Gimnazjum w Naramie II Gminny Turniej w piłce koszyko-
wej chłopców Szkół gimnazjalnych 500,00 zł Marzec 2016 r.

4.  Gminny Zespół Szkół 
w Iwanowicach

X Gminny Konkurs na Tradycyjną 
Palmę Wielkanocną 500,00 zł 18.03.2016 r.

5.  Szkoła Podstawowa im. Św. 
Franciszka z Asyżu w Poskwitowie

XIII Gminny Konkurs Recytacji 
"Teatr Jednego Aktora" 300,00 zł 05.03.2016 r.

6.  
Szkoła Podstawowa 
w Sieciechowicach im. 
Szarych Szeregów

Konkurs przyrodniczy dla klas IV-VI 300,00 zł Kwiecień 
2016 r.

7.  Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Oświatowych Widoma

XIII Gminne Zawody 
Tenisa Stołowego 500,00 zł Kwiecień 

2016 r.

8.  Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Św. Jana Bosko w Celinach

Gminny Konkurs Wiedzy 
o Krakowie 500,00 zł 04.04.2016 r.

9.  Gminny Zespół Szkół 
w Iwanowicach

IX Gminna Olimpiada Języka 
Angielskiego, Konkurs na Kaligram 
w języku angielskim lub niemieckim

500,00 zł 25.04.2016 r.

10.  Publiczne Przedszkole Bajkowe Gminny Konkurs Plastyczny 
"Zwierzęta z wiejskiego podwórka" 300,00 zł Kwiecień 

2016 r.

11.  Gminny Zespół Szkół 
w Iwanowicach

"Stumilowy Las zaprasza nas…" - 
VIII salon artystyczny poświęcony 
twórczości A.A. Milne'a w 60 
rocznicę śmierci powieściopisarza

200,00 zł 07.04.2016 r.

12.  Gimnazjum Grzegorzowice 
im. Noblistów Polskich

Zielonoświątkowy 
Jarmark Rozmaitości 1 000,00 zł 15.05.2016 r.

13.  
Szkoła Podstawowa 
w Sieciechowicach 
im. Szarych Szeregów

Konkurs ortograficzny dla klas 
II i III szkół Podstawowych 200,00 zł Maj 2016 r.

14.  Publiczna Szkoła Podstawowa 
i Publiczne Gimnazjum w Naramie

Międzyszkolne Zawody Szachowe 
o Puchar Wójta Iwanowic 300,00 zł Maj 2016 r.

15.  Gminny Zespół Szkół 
w Iwanowicach

"Gminny Konkurs Wiedzy o św. 
Janie Pawle II" Gminny Konkurs 
Plastyczny o Janie Pawle II"

500,00 zł 19.05.2016 r.

16.  Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Św. Jana Bosko w Celinach

Gminny konkurs ortograficzny dla 
klas IV-VI " Mistrz Ortografii" 500,00 zł 17.05.2016 r.

17.  LKS Czarni'03 Grzegorzowice "Dzień Sportu w Grzegorzowicach" 3 500,00 zł 18.06.2016 r.

18.  Gminny Zespół Szkół 
w Iwanowicach Festyn Świętojański 1 000,00 zł Czerwiec 2016 r.

19.  Koło Gospodyń Wiejskich 
Zalesie, OSP Zalesie Pożegnanie Lata 2016 1 500,00 zł 27.08.2016 r.

20.  Gimnazjum Grzegorzowice 
im. Noblistów Polskich

Gminne Terenowe Biegi 
Niepodległości 500,00 zł 11.11.2016 r

21.  Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Oświatowych Widoma

XIII Gminny Konkurs 
Plastyczny "Anioły 500,00 zł Grudzień 

2016 r.

Wszystkim wnioskodawcom, którzy wyrazili chęć współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 
i złożyli wnioski o nasz patronat SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. 

Monika Świątek 
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach
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Wyjazd feryjny organizowany przez GCKiB w Iwanowicach

Wyjazd feryjny do Wisły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Widomej

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 
3 MAJA

Wójt Gminy Iwanowice oraz Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 
w Iwanowicach serdecznie zapraszają
Mieszkańców Gminy Iwanowice na uroczystości Święta 3 Maja
Program uroczystości:
•	  godz. 9:30 – zbiórka na Rynku w Iwanowicach
•	  godz. 9:50 – składanie kwiatów pod pomnikiem Pamięci
•	  godz. 10:00 – uroczysta Msza Święta w Kościele w. Trójcy Świętej w Iwanowicach
•	  godz. 11:00 – program artystyczny przygotowany przez 

uczniów z Zespołu Szkół w Iwanowicach

Zapraszamy 
do świetlic 
wiejskich

Świetlice:
Celiny: 

Piątek, Sobota, 
Niedziela 17:00 – 21:00;

Sułkowice: 
Poniedziałek: 18:00 – 
21:00; 
Środa: 19:00 – 21:00; 
Piątek:18:00 – 21:00;

Poskwitów: 
Piątek: 18:00 – 21:00, 
Sobota 18.00 – 21:00, 
Niedziela 18:00 – 21:00;
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ZAPŁAĆ PODATEK TAM GDZIE MIESZKASZ!
Szanowni Państwo,

Przypominamy po raz kolejny, że 

tak niewiele trzeba, aby Państwa po-

datki wróciły do Was, czyli do Gminy 

Iwanowice, w której mieszkacie.

Pieniądze z podatku dochodowego 

od osób fizycznych, czyli z rozliczeń 

rocznych 

w PIT trafiają w 37,67% do budże-

tu Gminy, w której mieszkamy. Jeśli 

więc płacimy 1000 zł podatku docho-

dowego, do Gminy trafi 376,70 zł. Te 

376,70 zł będziemy mogli przeznaczyć 

na usługi publiczne, z których na co 

dzień korzystamy. Warunek jest jeden. 

Twoją podatki wrócą do Ciebie, jeśli 

w zeznaniu podatkowym wskażesz 

jako miejsce zamieszkania Gminę 

Iwanowice.

Udział w podatku dochodowym 

od osób fizycznych jest jednym z 

ważniejszych dochodów budże-

tu Gminy Iwanowice: w 2015 roku 

wpływy z tytułu PIT wyniosły około 

5 423 031,82 zł i stanowiły blisko 

18,64 % dochodów budżetu Gminy.

Jeśli w formularzu PIT wpiszą 

Państwo tylko miejsce zameldowania 

(np. w Krakowie), to właśnie tam tra-

fią Państwa podatki, jeżeli natomiast 

obok miejsca zameldowania wskażą 

Państwo miejsce zamieszkania (Gminę 

Iwanowice), wtedy podatek trafi do 

Gminy Iwanowice. To, czy nasze po-

datki będą pracować dla nas samych 

i pozwolą na poprawę infrastruktury 

gminnej i jakość usług publicznych za-

leży tylko od nas!

Jak to zrobić?

Zgłoszenie nowego miejsca zamiesz-

kania w Urzędzie Skarbowym nie 

wiąże się 

z żadnymi niedogodnościami. Nie 

wymaga zmiany zameldowania, wy-

miany dokumentów, jedyną zamianą 

będzie zmiana właściwości urzędu 

skarbowego. Wszystkich mieszkańców 

Gminy Iwanowice obsługuje Urząd 

Skarbowy w Proszowicach.

Przy rozliczaniu się z podatku do-

chodowego na formularzu PIT – 37, 

wystarczy wpisać: 

 — w części A –Urząd Skarbowy 

w Proszowicach, ul. M. Reja 1,

 — w części B adres zamieszkania 

na terenie Gminy Iwanowice.

W każdej chwili można rów-

nież zaktualizować formularz 

ZAP – 3 (zgłoszenie aktualizacyjne 

dla osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej) i przekazać 

go do tego urzędu.

Należy pamiętać, aby o zmianie 

Urzędu Skarbowego powiadomić 

pracodawcę.

W razie pytań prosimy o kontakt 

telefoniczny: 123 884 004 w. 31 lub 

mailowy: skarbnik@iwanowice.malo-

polska.pl


