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Dożynki Władysław 2016
Ten reportaż będzie
trochę długi - bo i impreza była niecodzienna. Usiądźcie więc wygodnie i przeczytajcie co
działo się we Władysławie
na Dożynkach
Gminnych w 2016 roku.
O naszych dożynkach na
stronie internetowej możecie przeczytać już coś niecoś. Dostępne są też fotoreportaże. Jednak największą
uwagę chciałam zwrócić
na ludzi bez których impreza by się nie odbyła,
na mieszkańców Władysława. To ich zaangażowanie, praca i wytrwałość
przyczyniły się do tego,
by nadać Dożynkom ich
niepowtarzalny charakter.
Dożynki Gminy Iwanowice odbyły się 21 sierpnia
2016 roku we Władysławie. W tym roku zbiory
trwały dość długo, upał,
a później nieprzerwane
dni deszczowe. Po udanych, ale dość trudnych
żniwach, wszyscy rolnicy
odetchnęli z ulgą i przystąpili do świętowania
zakończenia zbiorów. Ale
już koniec tego wstępu,
mamy godz. 13.00 scena
już przygotowana i pięknie
ubrana, stoiska regionalne
ze sołectw Grzegorzowice, Krasieniec Zakupny,
Lesieniec, Biskupice, Celiny, Domiarki, Poskwitów Nowy, Sieciechowice,
Sułkowice,
Władysław
pełne swojskich przysmaków . Parking się zapełnia, zaczynają zjeżdżać się
pierwsi goście. Pojawiają
się Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespoły Śpiewaczy Ludowych – wszyscy odświętnie i pięknie
ubrani, gorsety błyszczą w
słońcu, a kwieciste spódnice z każdym ruchem falują
przypominając łąki pełne
kwiatów. Są i Panowie,
niektórzy ubrani elegancko, inni w stroje regio-

nalne. Jest i „on” główny
symbol plonów – wieniec
dożynkowy. Każdy z Zespołów wykonał oczywiście własny.
Zgodnie z tradycją - obchody dożynek rozpoczynały się wiciem wieńca z
pozostawionych na polu
zbóż. Gdyby prace nad naszymi wieńcami rozpoczęto w dniu dożynek - impreza musiałaby skończyć
się za dwa tygodnie. Tak
długo trwa bowiem wykonanie tak kunsztownych
dożynkowych atrybutów!
Wieniec był nazywany także plonem. Niosła
go na głowie lub w rękach najlepsza żniwiarka.
Za nią postępował orszak
odświętnie ubranych żniwiarzy niosących na ramionach przybrane kwiatami wyczyszczone kosy
i sierpy. Dzisiaj śpiew
żniwiarzy ucichł. Na pola
wyjechały kombajny. Nie
jest to oczywiście powód
do zmartwień - wręcz przeciwnie.
Ale - wróćmy na miejsce
wymarszu korowodu :
Do wymarszu szykują
się Jacek Sobczyk- Komendant OSP Iwanowice, Prezesi Straży OSP oraz Orkiestra Dęta „Hejnał”.
Przybywają
również
Agnieszka Ścigaj – Poseł
RP, władze powiatowe i
gminne – Robert Lisowski
– Wójt Gminy Iwanowice,
Mirosław Rosa – Przewodniczący Rady Gminy, Marek Piekara - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
oraz pozostali goście m.in.
radni Rady Gminy, prezes
LGD - Dorota Buczek, komendant policji w Skale
– podinsp. Kazimierz Pięta.
dokończenie na str. 6
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Wakacyjny wypoczynek
Półkolonie Iwanowice

Półkolonie Sieciechowice

Półkolonie Widoma

Półkolonie Celiny
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Nowy projekt z zakresu		
e-administracji

Dodatkowe
autobusy MPK

Partnerski projekt 7 gmin powiatu krakowskiego (Czernichów, IgołomiaWawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki, Wielka Wieś i Zielonki)
otrzymał dofinansowanie z środków unijnych na realizację kolejnego projektu z zakresu usług e-administracja. Projekt będzie realizowany w okresie od
września 2016 do końca sierpnia 2017 r. Wartość całkowita wniosku wynosi 1 399 800 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój wynosi 1 179 751,44 zł.
W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:
- wdrażanie rozwiązań z zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej,
- wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych
oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych,
- wdrożenie rozwiązań z zakresu wykorzystania zasobów nieruchomości,
skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości.  

Z dniem 1 września br. przybędzie
6 dodatkowych kursów na linii
autobusowej
MPK
277
oraz
2
dodatkowe kursy na linii autobusowej
MPK 257. Szczegółowe rozkłady jazdy
dostępne są na stronie internetowej
http://iwanowice.pl/aktualnosci/ 795/

Szkoła w Poskwitowie z nową
umową użyczenia
W dniu 3 sierpnia br. została zawarta ugoda z p. Michałem Znamirowskim,
na mocy której szkoły w Poskwitowie będą od 1 września br. funkcjonują w
oparciu o umowę użyczenia jaką podpisały wcześniej organy prowadzące
szkoły w Celinach, Grzegorzowicach, Sieciechowicach i w Widomej. Pan
Michał Znamirowski wycofał z sądu wszelkie roszczenia, jakie miał wobec
Gminy Iwanowice, natomiast Gmina Iwanowice zrezygnowała z egzekucji
komorniczej związanej z odbiorem budynku szkoły. Umowa została zawarta
za zgodą Rady Gminy Iwanowice (sesja z dnia 31.08.2016 r.), tak jak w
przypadku innych szkół, na okres 5 lat. Jednocześnie strony ustaliły, że kwota
dopłaty dotacji za 2014 r. (108 891 zł) zostanie przeznaczona na inwestycje
w budynku szkoły w Poskwitowie. Do ugody doszło dzięki zdecydowanej
postawie przedstawicieli rad sołeckich z Poskwitowa Starego, Poskwitowa
Nowego i Przestańska, sołtysów i Pani radnej z Poskwitowa, radnych z
Komisji Oświaty, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przedstawicieli Rady
Rodziców, którzy wzięli na siebie ciężar prowadzenia negocjacji między
Gminą a Organem Prowadzącym. Dziękuję Państwu za obywatelską
postawę i wielkie zaangażowanie na rzecz osiągnięcia porozumienia.
W sierpniu br. pisma z propozycją ugody i podpisania nowych umów
użyczenia zostały wysłane także do organów prowadzących szkoły
w Damicach i Naramie. Jeśli we wrześniu nie uda nam się zawrzeć
porozumienia, Gmina Iwanowice będzie naliczać czynsz od 1 września br. za
bezumowne korzystanie z budynków szkoły. Natomiast kwestię legalności
wypowiedzenia umów rozstrzygnie sąd cywilny.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
Adres:
Iwanowice Wościańskie 99;
32-095 Iwanowice
red. nacz. Monika Świątek
gckib@iwanowice.pl
Wydawca:
Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach

tel. 12 388 40 03, wew. 29
e-mail:

www.iwanowice.pl

Skład komputerowy i druk: Agencja
Reklamowa Reflection; www.reflection.pl

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i poprawek stylistycznych oraz
odrzucenia nadesłanych materiałów bez podania przyczyny. Materiałów
nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Przekazując materiały do publikacji
przekazujący automatycznie oświadcza, że jest ich autorem lub posiada zgodę
autora na ich publikację. Przedruk w całości lub fragmentach zabroniony bez
zezwolenia Redakcji.

Nowy dyrektor GZSz
w Iwanowicach
Zarządzeniem
Wójta
Gminy
Iwanowice nr 50/2016 z dniem 9
września 2016 r. powierzono pełnienie
obowiązków
dyrektora
Gminnego
Zespołu Szkół w Iwanowicach Pani
Dorocie Dryja-Zębala, dotychczasowej
wicedyrektor szkoły.
Pani
Anna
Szczepanik
została
odwołana
w
dniu
8
września
br. z funkcji dyrektora GZSz. Z
uzasadnieniem
odwołania
można
się zapoznać na stronie internetowej
http://iwanowice.pl/aktualnosci/818/
odwolanie - dyrek t ora -gminnego zespolu-szkol-w-iwanowicach.
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Nowe place zabaw
Zakończyła się rozbudowa placu zabaw w Żerkowicach oraz budowa placu zabaw przy szkole w Widomej. Koszt inwestycji w Żerkowicach wyniósł 28 700 zł i obejmował m.in. budowę chodnika, altany, stołu do ping-ponga, huśtawki. Plac
zabaw w Widomej kosztował 40 000 zł i obejmował m.in. ławki, huśtawki, piaskownicę i zjeżdżalnię.

Planowane inwestycje w II półroczu 2016 r.
Rozpoczęliśmy realizację inwestycji zaplanowanych na II półrocze w Gminie Iwanowice.
Najważniejsze z nich to:
1) budowa kanalizacji w Sieciechowicach (etap I) sierpień - październik - wartość ok. 800 000 zł;
2) nakładki na drogach gminnych - II etap (październik/listopad):
- Biskupice „Stara Wieś” - 110 mb
- Damice „Lipówki” - 440 mb
- Maszków „Kamieniec” - 680 mb
- Iwanowice Włościańskie (k. kościoła i szkoły) - 116 mb
- Iwanowice Dworskie „Pieronek” - 74 mb
- Celiny (p. Gryc) - 250 mb
- Celiny „Wielki Dół” - 200 mb
- Grzegorzowice Wielkie „Doły” - 75 mb
- Grzegorzowice Małe „Studnia” - 200 mb
- Sułkowice (p. Cyganek) - 160 mb
- Sułkowice (p. Wałęga) - 107 mb
- Władysław (p. Kaczmarczyk) - 136 mb
- parking przy Urzędzie Gminy - 380 m2
- parking przy cmentarzu na Widomej - 50 m2
3) budowa chodnika w Poskwitowie Nowym (październik - listopad) - wartość ok. 200 000 zł (w tym Urząd Marszałkowski 100 000
zł);
4) budowa studni w Żerkowicach (I etap) - wrzesień- październik wartość ok. 80 000 zł;
5) modernizacja wodociągu na Krasieńcu Starym w kierunku Rzeplina (ok. 1 km) wrzesień - listopad - wartość ok. 100
000 zł;
6) nakładka na drodze powiatowej (od Biskupic do cmentarza w Sieciechowicach - wzdłuż nowego odcinka kanalizacji
ok. 700 mb) - październik/listopad - wartość ok. 180 000 zł (w tym Powiat Krakowski 120 000 zł);
7) przebudowa przepustu na drodze powiatowej w Maszkowie (wrzesień/październik) - wartość ok. 350 000 zł (w tym
Powiat Krakowski 175 000 zł);
8) budowa parkingu przy boisku w Grzegorzowicach Małych (październik) - wartość 50 000 zł;
9) rozbudowa oświetlenia zgodnie ze specyfikacją przetargową i harmonogramem (planowane zakończenie - listopad)
- wartość ok. 110 000 zł;

z życia gminy
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Gdy życie zmienia się nie do poznania...
Koniec czerwca 2016 roku, pracownik socjalny wnioskuje o przydzielenie asystenta do rodziny, która wymaga wsparcia w zakresie poprawnego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poprawy warunków
mieszkaniowych oraz aktywizacji zawodowej. Kierownik wydaje pozytywną opinię, co skutkuje objęciem rodziny wsparciem asystenta rodziny.
W lipcu 2016 roku przed wyjazdem na pierwszą samodzielną wizytę
asystenta do rodziny, pracownik socjalny krótko charakteryzuje jej aktualną sytuację oraz problemy z jakimi się boryka. Z realizacji wydawać by się
mogło, że historia rodziny jak każda inna, jednak po przybyciu na miejsce
okazuje się inaczej…
Stara drewniana chatka, niemalże w centrum Gminy, wygląd fatalny. W
przedsionku ciemno, ponuro, rozpadające się drzwi i parę staroci. Jak się
okazuje to wynajmowana część domu przez samotną matkę, która wychowuje niepełnoletnie dziecko. Rodzina zajmuje dwa pomieszczenia, czyli
kuchnię i pokój. Przemakający sufit, popękane i odrapane ściany, brak łazienki a nawet ubikacji, stare niedomykające się okna i drzwi oraz zniszczone meble, a w tym wszystkim samotna, zdesperowana matka z dzieckiem. W pomieszczeniach zauważyć można rozłożoną
trutkę na myszy, które nie pozwalają na spokojny sen zarówno Pani M. jak i dziecka. Brak stałej pracy (bo kto zatrudni samotną matkę), obowiązki związane z wychowaniem niepełnoletniego dziecka i samotność, która po starcie osoby najbliższej
doskwiera i powoduje brak wiary we własne możliwości oraz utratę nadziei na lepsze jutro.
Pierwsze wizyty polegały na rozmowach, które pozwoliły na zdobycie zaufania rodziny. Pani M. opowiedziała swoją
historię, która przyprawia o gęsią skórkę. Kilkanaście lat temu wyszła za mąż w nadziei, że będzie miała szczęśliwą rodzinę,
jednak szybko życie zamieniło się w piekło, mąż zaczął nadużywać alkoholu i stosować wobec niej przemoc psychiczną i
fizyczną. Wszystko to cierpliwie znosiła, wychowując trzech synów i pracując u męża w gospodarstwie rolnym. Gdy dzieci
stały się pełnoletnie, podała sprawę o rozwód i uciekła od męża. Po pewnym czasie złączyła się z partnerem, z którym stworzyli nową rodzinę, na świat przyszedł syn. Oboje pracowali dorywczo u właścicieli domu, odrabiając w ten sposób między
innymi czynsz. Wszystko układało się pomyślnie, jednak szczęście nie trwało zbyt długo, ponieważ partner Pani M. zmarł
na zawał, gdy syn był jeszcze mały. Ojciec chłopca nie był ubezpieczony, dlatego dziecku nie przysługuje żadne świadczenie
rentowe.
Podsumowując - samotna matka z małym dzieckiem, bez stałej pracy, w wynajętym domu, który nie nadaje się do mieszkania i zbliżająca się „wielkimi krokami” zima. W takiej sytuacji asystentowi nasuwa się szereg pytań, ale jedno jest pewne,
trzeba znaleźć legalną pracę.
Sierpień 2016 r. rozpoczynamy poszukiwanie pracy, sprawa jest tym bardziej trudna, że Pani M. musi odprowadzać i odbierać syna ze szkoły, co znacznie zawęża godziny w jakich może podjąć zatrudnienie. Szereg wykonanych telefonów, przeglądniętych ofert, aż tu nagle los się uśmiecha. Pojawiła się szansa uzyskania zatrudnienia na umowę o pracę w miejscowości
oddalonej o 3.5 km od miejsca zamieszkania Pani M. Ponieważ, kobieta jest bardzo przejęta i zdenerwowana, jedziemy razem
na rozmowę wstępną. Pani M. zadaje sobie pytania Czy się uda? Czy dam radę? itp. Asystent całą drogę wspiera, podtrzymuje na duchu i dodaje wiary w to, że trzeba być dobrej myśli. Firma „przyjazna rodzinie”, bo tak można ją nazwać chętnie
przyjmuje Pani M do pracy w dogodnych dla niej godzinach, co umożliwia jej bezpiecznie zaprowadzić i odebrać dziecko ze
szkoły. Pani M pozostaje tylko rozmowa z właścicielką domu, u której pracuje dorywczo (sprzątając) o fakcie podjęcia nowej,
legalnej pracy.
Nastała radość…jednak nie na długo, gdyż los bywa przewrotny. Pani M. zaproponowała właścicielce lokalu, że będzie u
niej sprzątała w soboty lub popołudniami. Właściciel nie akceptuje jednak faktu, iż kobieta podejmuje zatrudnienie i postanawia wypowiedzieć samotnej matce z dzieckiem umowę najmu, cyt. „Jeśli mentorka znalazła pani pracę to niech znajdzie
jeszcze pani mieszkanie, ma pani czas do końca października, mam z panią same problemy”. Zatem pojawia się kolejny i to
zasadniczy problem – mieszkanie. Kryteria – dla samotnej matki – w pobliżu szkoły – stosunkowo blisko nowo podjętej pracy – jak najtaniej.
Początek września zaczynam poszukiwania, telefony, rozmowy, wizja lokalna, rozmowy z sołtysami i w końcu udaje się
znaleźć odpowiedni dom. Pani M nie może ukryć wzruszenia, do tej pory nie wierzyła, że jej życie może się odmienić. Nareszcie będzie łazienka i pokój dla syna. Pani M. od zaraz chce rozpocząć sprzątanie i przeprowadzkę.
Jednak istnieją drobne przeszkody, dlatego do pomocy potrzebny jest zespół ludzi gotowych odmienić los innych i spowodować uśmiech na buziach tej rodziny. Pomieszczenia wymagają pomalowania, w kuchni brakuje mebli tj. szafek, stołu,
krzeseł, zlewozmywaka oraz kranu. W pokoju dla chłopca potrzebne są panele, biurko do nauki, szafa, regał oraz łóżko i
pościel. W domu brakuje również pieca, którym będzie trzeba ogrzać pomieszczenia w zimie. Pani M. codziennie pieszo pokonuje 3,5 km do pracy, dlatego też mile widziany byłby rower, np. składak, który niejednokrotnie zalega bezużytecznie w
gospodarstwie domowym.
Środki finansowe rodziny nie wystarczą, aby w tak krótkim czasie samodzielnie dostosowała dom do zamieszkania, dlatego
każda forma wsparcia jest bardzo cenna, a nawet najdrobniejszy gest będzie miał ogromne znaczenie.
Osoby pragnące pomóc proszę o kontakt pod nr. 513-329-180. Jak się dalej potoczą losy rodziny w pewnym stopniu zależeć
będzie od ludzi dobrego serca.                                                      
Barbara Piekara
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach
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Dożynki Władysław 2016
Ciąg dalszy ze strony pierwszej
Każdy z uczestników dożynkowego korowodu otrzymuje - dożynkowy bukiecik - znaczek rozpoznawczy :) przygotowany
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Władysława. Bukieciki przypinają nikt inny jak urocze dziewczyny z Władysława, w
pięknych wiankach na głowach.
Ale biegniemy szybciutko na początek korowodu dożynkowego, który właśnie rusza. Kto go prowadzi – Starości Dożynkowi - Teresa Filipowska i Mateusz Dudek. I tu parę słów o nich:
Teresa Filipowska – absolwentka technikum gastronomicznego, mężatka. Mama dwóch córek Pauliny i Moniki oraz syna
Pawła. Od urodzenia mieszka w Celinach. Poza pracą zawodową wraz z mężem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni
10 hektarów. Zajmują się produkcją roślinną. Uprawiają głównie pszenicę, jęczmień i ziemniaki. Poza obowiązkami służbowymi dużo czasu Pani Teresa poświęca pracy domowej. Jej hobby to kulinaria – świetnie gotuje. Pracuje społecznie na rzecz
tutejszego środowiska.
Mateusz Dudek– absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi wspólnie z małżonką i rodzicami rodzinne gospodarstwo rolne o
powierzchni 22 hektarów. Jest to typowe gospodarstwo nastawione na produkcję roślinną oraz
chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. W
strukturze zasiewów dominują zboża ( głównie
pszenica i pszenżyto) , ziemniaki oraz mieszanki
zbożowo-strączkowe i białkowe z przeznaczeniem
na paszę dla zwierząt utrzymywanych w tym gospodarstwie. Poza pracą zawodową starosta interesuje się sportem, nowymi technologiami produkcji w rolnictwie oraz działa społecznie na rzecz
środowiska lokalnego.
Wróćmy do Korowodu - oczywiście „lwią” część
delegacji sołectw stanowią Panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Śpiewaczy Ludowych, a
i Panów nam nie brakuje. Każda grupa z wieńcem
pięknym i kolorowym. Wieńce w większości tradycyjne i formą, i przystrojeniem, miejsce znalazły
jednak również te mniej tradycyjne o różnych formach i kształtach.
Orkiestra gra marsza, korowód wyrusza, przemarsz choć krótki, to barwny. I tak - pod napisem
„Witamy „ korowód przechodzi na plac za Remizą
, gdzie odbędzie się uroczysta Msza Św. Dożynkowa. I tu nagle niespodzianka chmury nadeszły,
zaczęło padać, dobrze że uczestnicy Dożynek maja
się gdzie schronić, jest duży namiot, gospodarze
pomyśleli o wszystkim.
Przed rozpoczęciem Mszy Św. wszystkich gości
witają prowadzący: Joanna Dybka, Roman Dudek
oraz Jakub Żuradzki. To oni pilnują dziś programu
i to oni muszą być wytrwali i elastyczni. Po powitaniach i krótkim opisie skąd wzięły się same
„Dożynki”, w oczekiwaniu na Mszę Św. , głos i to
jaki - śpiewny i piękny zabierają Zespoły Ludowe. Słyszymy pieśń ludową „Plon niesiemy plon”
, której słowa wprowadzają nas w nastrój dzisiejszej uroczystości.
Msze Św. Dożynkową, która jest jednocześnie
podziękowaniem Stwórcy za miniony rok odprawia Ks. Tomasz Zięcik – proboszcz parafii w Sieciechowicach. Częścią każdej Mszy Św. Dożynkowej
jest poświęcenie chleba i wieńców. Wieńce dożynkowe z Celin, Władysława, Damic, Maszkowa,
Naramy, Poskwitowa Starego, Sułkowic i Zalesia
postawione na podwyższeniu obok ołtarza świeci
Ksiądz Proboszcz.
Chleb Dożynkowy - symbol pracy, dorobku
i osiągnięć wszystkich rolników. Świadczy o ich
pracowitości, zaradności, wielkim przywiązaniu do
polskiej ziemi.
Po Mszy Świętej, konferansjerzy zapraszają na
scenę gospodarzy Roberta Lisowskiego – Wójta
Gminy Iwanowice, Mirosława Rosę – Przewodniczącego Rady oraz Monikę Światek – Dyrektor
GCKiB. Witamy przybyłych gości oraz dziękujemy za pomoc wszystkim którzy, przyczynili się do
organizacji tych Dożynek. Po powitaniach czas na
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kolejny punkt programu, obśpiewywanie gości
oraz prezentacja wieńców. Na ten moment czekają
wszyscy, nie tylko Goście, Zespoły Śpiewacze ale i
sami widzowie.
I tu w tym miejscu atmosfera staje się napięta i
nerwowa – jaka kolejność, kto pierwszy, czy nam
się uda, czy nie będzie pomyłki. Już wiemy pierwsi wychodzą na scenę gospodarze- Koło gospodyń
Wiejskich z Władysława, grono liczne – młode
kobiety, ale i nie tylko, do nich dołączają ich pociechy, dziewczynki pięknie ubrane po krakowsku.
Kogo będą obśpiewywać – samych gospodarzy –
Pana Wójta i Pana Przewodniczącego. Muzyka w
ruch i mamy to, pięknie zaśpiewana i wytańczona
„Bałkanica” - brawa nie mają końca. Sami obśpiewywani, nie kryją zadowolenia i wzruszenia.
Na scenie ciągle ruch, konferansjerzy proszą
następne Zespoły, niestety aura wciąż nam nie
sprzyja, ale mimo to goście przybywają. Wśród zaproszonych pojawia się Przewodniczący Rady Powiatu – Tadeusz Nabagło, Burmistrz Miasta i Gminy Skała – Tadeusz Durłak, Radny Województwa
Małopolskiego - Mirosław Dróżdż, Dyrektor Bank
Spółdzielczego w Słomnikach – O.Iwanowice Marcin Graca oraz inni.
Kogo teraz proszą na scenę, jeszcze jednego gospodarza tych Dożynek – Księdza Proboszcza Tadeusza Zięcika, a wieniec swój prezentuje ZŚL z Celin.
Ruch nie ustaje, widzowie oklaskami przyjmują
następnych gości zapraszanych na scenę, a są nimi
przedstawiciele województwa, powiatu, gminy,
lokalnej służby zdrowia oraz inni zaproszeni goście.
I tu niespodzianka międzyczasie pojawia się gość
specjalny – Pan Jarosław Gowin – Wicepremier
Rządu RP a zarazem Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Jego też nie omieszkamy zaprosić na
scenę i dla niego zaśpiewać. Jednak najpierw krótki spacer i odwiedziny u naszych Kół Gospodyń
Wiejskich, przykro by im było gdyby nie skosztował tych wiejskich pyszności, a sam zaproszony
miałby czego żałować, bo tak suto zastawionych stołów dawno nikt nie widział. Stoły zachęcają nie tylko smakowitościami,
ale również wyglądem i przystrojeniem, są piękne ptaki, bałwany z dyń, słomiane postacie oraz mnóstwo kwiatów.
Pan Premier dociera na scenę, gdzie zostaje obśpiewany i obdarowany kwiatami oraz prezentami. Przed takim gościem
swoje umiejętności prezentuje, nie kto inny jak Zespół Śpiewaczy Ludowych z Maszkowa wraz z Kapelą Maszkowiacy.
Ale nie myślcie nasi czytelnicy, że tylko Pan Premier został obdarowany prezentami, wszystkich staraliśmy się ugościć i
obdarować jak tylko potrafiliśmy. Zaproszeni goście zostali obdarowani, nie tylko wieńcami, ale również pięknie przystrojonymi chlebkami. Najlepszym rolnikom Wójt wręczył statuetki, dyplomy i kwiaty. Kołom Gospodyń Wiejskich, Zespołom
Śpiewaczy Ludowych Panie Joanna Domajewska - Skarbnik Gminy oraz Anna Tarko - Sekretarz Gminy wręczyły nagrody
rzeczowe oraz pieniężne ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
Dotarliśmy do momentu zakończenia części oficjalnej, czas teraz na występy artystyczne.
Na początku na scenie pojawiają się Grzegorzowianki, krótkie przyśpiewki ludowe rozbawiają ludzi do łez. Do wstępu szykują się nikt inny jak Maszkowianki i Maszkowiacy, którzy nie byliby sobą gdyby nie zagrali dla nas Hejnału Krakowskiego.
Na koniec przychodzi kolej naszych znamienitych Orkiestr. Pierwsza w niebieskich strojach występuje „Naramianka” z Naramy, a na sam deser w żółtych strojach prezentuje
się Orkiestra „Tempo” z Iwanowic.
Powoli zbliża się wieczór, gospodarze starają się
wszystkich ugościć, zagrzać tych co trochę zmarzli oraz nakarmić tych co zgłodnieli, ale takowych
chyba nie było patrząc na ilości dań które przygotowały sołectwa i od których uginały się stoły.
KGW Władysław częstuje pysznym ciepłym posiłkiem, domowymi ciastami, kawy i herbaty też
nikomu nie szczędzi.
Najedzeni goście, w dobrych nastrojach ruszają
do zabawy, bo Drogi Czytelniku jeśli myślisz że
to koniec naszych Dożynek to grubo się mylisz,
to dopiero początek dobrej zabawy. Na początek
na deski taneczne wkraczają nasze gminne krakowianki - spódnice fruwają , buzie się cieszą. I nikomu nie przeszkadza że buty przemoczone, fryzury
nie wyjściowe, a marynarki Panów zmięte. Deszcz
co prawda ustał, deski mokre jednak pozostały, a
zabawa trwała do późnych godzin nocnych, żeby
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nie powiedzieć wczesnych rannych.
Mam nadzieję że reportaż przeczytaliście do końca, a dla
tych co wytrwali, a z nami w tym dniu byli, to miłe przypomnienie. Ci co nas w tym dniu we Władysławie nie odwiedzili, mamy nadzieję że dzięki temu reportażowi, trochę
nam pozazdroszczą i wezmą udział w następnych Dożynkach
Gminnych za dwa lata, na które już teraz serdecznie zapraszamy.
Monika Świątek
Dyrektor GCKiB

z życia gminy
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Podziękowanie za dożynki
Dożynki to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych
świąt polskiej wsi. Było nam bardzo miło, że tak wielu
dostojnych Gości oraz Mieszkańców Gminy Iwanowice
przybyło w dniu 21 sierpnia br. do Władysława, by wyrazić
szacunek i wdzięczność rolnikom za ich trud i ciężką pracę.
Dzisiaj chcemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego pięknego Święta Chleba.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę mieszkańców sołectwa Władysław, z Panią sołtys Dorotą
Marchańską na czele, którzy byli gospodarzami tegorocznego święta. Dziękujemy Radzie Sołeckiej, Paniom z
Koła Gospodyń Wiejskich i druhom z Ochotniczej Straży
Pożarnej we Władysławie za ogromne zaangażowanie,
które przyczyniło się do zorganizowania dożynek na naprawdę wysokim poziomie. Dzięki Państwa pracowitości
było to wspaniałe wydarzenie, w czasie którego mogliśmy
w niepowtarzalnej atmosferze podziękować rolnikom naszej
Gminy za ich całoroczny trud.
Dziękujemy księdzu proboszczowi Tomaszowi Zięcikowi
za odprawienie Mszy św. dziękczynnej za plony oraz w intencji rolników.
Dziękujemy delegacjom z poszczególnych sołectw za
zorganizowanie niepowtarzalnych stoisk regionalnych
oraz przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych.
Przepyszne i wzbudzające podziw stoiska z potrawami przygotowały następujące sołectwa: Władysław, Domiarki,
Krasieniec Zakupny, Biskupice, Poskwitów Nowy,
Grzegorzowice,
Sułkowice,
Celiny,
Lesieniec
oraz
Sieciechowice. Okazałe i misternie wykonane wieńce dożynkowe przygotowały sołectwa: Władysław, Celiny,
Narama, Poskwitów Stary, Maszków, Zalesie, Sułkowice
oraz Damice.
Dziękujemy Paniom z Ośrodków Wsparcia dla Seniorów z
Celin i Sieciechowic, które przygotowały stoisko z własnoręcznie wykonanymi pamiątkami.
Dziękujemy Kapeli Ludowej „Maszkowiacy” oraz
Orkiestrom Dętym z Sieciechowic, Naramy i Iwanowic za
piękne koncerty.
Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe: Bankowi
Spółdzielczemu w Słomnikach, Lokalnej Grupie Działania
„Jurajska Kraina”, Firmie „Celtom” - Cecylii i Tomaszowi
Wykurz, Panu Stanisławowi Gryc oraz Panu Romanowi
Dudkowi.
Dziękujemy Firmom: „MaszRol” z Miechowa i „Marpol”
z Uliny Wielkiej za zorganizowanie wystawy sprzętu
rolniczego.
Dziękujemy znamienitym Gościom, że zechcieli uczestniczyć w tym ważnym i pięknym święcie polskiej wsi:
Panu Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi, Pani Poseł
Agnieszce Ścigaj, Panu Mirosławowi Dróżdż - Radnemu
Województwa Małopolskiego, Panu Tadeuszowi Nabagło
- Przewodniczącemu Rady Powiatu Krakowskiego, Panu
Markowi Piekarze - Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu
Krakowskiego, Panu Tadeuszowi Durłakowi - Burmistrzowi
Miasta i Gminy Skała, Radnym Rady Gminy Iwanowice,
Sołtysom Gminy Iwanowice, Prezesom i druhom OSP,
przedstawicielom instytucji publicznych, społecznych i
gospodarczych z którymi Gmina Iwanowice współpracuje,
dyrektorom placówek oświatowych, członkiniom Zespołów
Śpiewaczy Ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich z
Władysława, Grzegorzowic, Celin, Sułkowic, Zalesia,
Poskwitowa Starego, Poskwitowa Nowego, Maszkowa,
Naramy, Domiarek, Sieciechowic oraz Damic.
Pragniemy podkreślić, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców Gminy Iwanowice, zwłaszcza tegorocznych gospodarzy
dożynek, święto chleba na długo pozostanie w pamięci
wszystkich uczestników.
Monika Świątek - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i
Promocji
Mirosław Rosa - Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
Robert Lisowski - Wójt Gminy Iwanowice
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„Iwanowickie klimaty”
Od
lipca
rozpoczęliśmy
realizację
projektu „Iwanowickie Klimaty”. Do realizacji tego projektu
zaangażowały się trzy Koła z terenu gminy Iwanowice:
Koło Śpiewaczy Ludowych z Zalesia, Zespół Śpiewaczy
Ludowych z Celin oraz Zespół Śpiewaczy Ludowych z
Maszkowa wraz z Kapelą. Tematem przewodnim działań
i spotkań projektowych były zagadnienia związane z obrzędami ludowymi. Podczas warsztatów odbywających
się w ramach realizowanego projektu były wykonywane wieńce dożynkowe, i jak widać na załączonych
zdjęciach, nie było to takie proste. Najpierw trzeba
było własnoręcznie ściąć zboże – sierpem lub kosą – poukładać kłosy. Niezbędny był odpowiedni, tradycyjny
strój: na głowach białe chusty lub czapki, jasne bluzki
z długim rękawem (ze względu na płynący żar z nieba
oraz kłujące zboże tak ubierali się niegdyś żniwiarze).
Kolejnym ważnym elementem było wykonanie dobrego,
mocnego stelażu pod wieniec. A później przekazywanie
tajemnic babć i ciotek: jak odpowiednio układać kłosy,
w jaki sposób je powiązać i umocować, jakich naturalnych elementów użyć do ozdobienia, aby wieniec budził
powszechny zachwyt. Kto nie miał okazji zobaczyć tego
na własne oczy i spróbować swoich sił w wyplataniu
wieńców – niech żałuje!
W ciągu trwania projektu każda grupa zorganizowały 6
spotkań.
Wszystkie wyplecione wieńce wzięły udział w konkursie na „Wieniec Dożynkowy”, który organizowany
był podczas Dożynek Gminnych 21 sierpnia 2016 roku.
Projekt realizowany był w całości ze środków Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
Monika Świątek
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Dożynki powiatowe w Radziszowie
W dniu 27 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatu Krakowskiego i Gminy Skawina. W tych uroczystościach
Gminę Iwanowice reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Władysława oraz Robert Lisowski - Wójt
Gminy Iwanowice, Mirosław Rosa - Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice, Monika Świątek - Dyrektor GCKiB w
Iwanowicach oraz pracownicy: Pani Małgorzata Kwiecień oraz Pan Tadeusz Świerk. Miło nam donieść, iż wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Władysława otrzymał wyróżnienie. Pan Mirosław Rosa - Przewodniczący
Rady Gminy Iwanowice został natomiast wyróżniony jako jeden z najlepszych rolników z terenu Powiatu Krakowskiego.
KGW z Władysława i Panu Przewodniczącemu gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie naszej Gminy na powiatowym Święcie Plonów.

150 lat Kół Gospodyń Wiejskich
Koła Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich mają bardzo długą tradycję. Pierwsza taka organizacja zaczęła działać
już w 1866 roku na Pomorzu Gdańskim. Dziś cele Kół są zupełnie inne niż wtedy, ale wszystkie gospodynie zgodnie
podkreślają, że nie wyobrażają sobie życia bez wspólnej działalności.
W ramach pięknego jubileuszu w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie z Kołami
Gospodyń Wiejskich. Gminę Iwanowice reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Maszkowa wraz z Kapelą
Ludową „Maszkowiacy” w składzie: Wiesława Bartuś – Kierowniczka, Jolanta Ciaranek, Teresa Żurek, Krystyna Bis,
Dorota Nielepiec, Halina Kaczor, Zofia Gumula, Ewa Drożniak, Dorota Bartuś, Maria Żołowicz, Bogusław Pałetko, Piotr
Święchowicz, Jerzy Kmita.
Była to również okazja do wręczenia najbardziej zasłużonym gospodyniom państwowych odznaczeń i wyróżnień.
Miło nam donieść, że za całokształt pracy w rolnictwie i na jego rzecz w województwie małopolskim Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Odznakami Honorowymi „Zasłużony dla Rolnictwa” wyróżnił dwie mieszkanki naszej Gminy: Panią
Jolantę Ciaranek - sołtys z Maszkowa oraz Panią Zofię Musiałek z Iwanowic Dworskich.
Uroczystości 150-lecia KGW zorganizował Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie,
którego Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej jest Pan Dionizy Patoła - radny Rady Gminy Iwanowice.

z życia gminy
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Piknik w Zalesiu
W piękne, słoneczne popołudnie 27 sierpnia 2016 r. odbył się piknik „Lato
2016” w Zalesiu, którego organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w
Zalesiu. Na Najmłodszych czekało wówczas wiele atrakcji – pod okiem animatorów mieli możliwość uczestniczyć w różnorakich grach i zabawach oraz
animacjach z chustą. Do dyspozycji mieli także dmuchańce – zjeżdżalnię i
basen z piłeczkami. Wszystkim chętnym milusińskim malowano twarze.
Dla dorosłych przewidziano dobrze zaopatrzony bufet, a zabawa z zespołem
Kumple trwała do białego rana.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
Małgorzata Kwiecień

Jubileuszowe 50 Sabałowe Bajania
W dniach 10-13 sierpnia 2016 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się Festiwal Folkloru Polskiego - Jubileuszowe
50. Sabałowe Bajania – Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych. Gminę
Iwanowice reprezentowały Panie: Ewa Drożniak – w kategorii gawędziarz i Marta Komasara – w kategorii śpiewak. Miło
nam poinformować, że Pani Marta w tym Ogólnopolskim Konkursie zdobyła wyróżnienie. Obydwu Paniom składamy
serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
Małgorzata Kwiecień

Nowa strona Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki!
http://www.gckib.iwanowice.pl/
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„Z wiewiórką pod chmurką”
Dnia 28 sierpnia, w ostatnią wakacyjną niedzielę, na placu przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Szarych
Szeregów w Sieciechowicach odbył się Piknik rodzinny „Z wiewiórką pod chmurką”. Organizatorami tego pikniku byli
w składzie Arkadiusz Niewiadomski, Jadwiga Nogieć, Aleksandra Karnia, Anna Stachura, Grzegorz Siuta oraz Dyrektor,
Nauczyciele, Pracownicy Szkoły w Sieciechowicach. Inicjatywa została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach w ramach projektu Dom Kultury+ 2016 – środki własne, które również
wydarzenie objęło patronatem.
W części oficjalnej przywitano mieszkańców, zaproszonych gości oraz podziękowano sponsorom i wszystkim, którzy
poświęcili swój wolny czas na przygotowanie, organizację i sprawny przebieg pikniku. Kiedy mieszkańcy kosztowali ciast,
na najmłodszych czekały już dmuchańce, niezmiennie cieszące się powiedzeniem malowanie twarzy czy strefa zabaw z
animatorami, którzy ponad 2 godziny zabawiali najmłodszych różnymi zabawami i konkursami. Dla rodziców również
przygotowali oni atrakcje, które rozbawiły niektórych do łez. Następnie dzieci i młodzież wzięły udział w konkurencjach
przygotowanych przez organizatorów by powalczyć o nagrody: jazda na rowerze na żółwia czy rozwiązywanie zagadek
ukrytych w balonach. Przygotowane zostały również podchody podczas których drużyny szukały ukrytych orzeszków.
W trakcie pikniku dzieci skorzystały z darmowych zapiekanek, lodów i soków. Zaserwowano również pyszną zalewajkę.
Zwieńczeniem imprezy było kino plenerowe z animacją „Alvin i Wiewiórki”.
Podczas pikniku nie zabrakło wsparcia ze strony sponsorów i zaangażowania wielu osób prywatnych, dzięki którym
możliwe było zorganizowanie tego przedsięwzięcia.
Bardzo serdecznie dziękujemy:
- Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieciechowicach Januszowi Majowi za pomoc w organizacji i
udostępnienie nam placu oraz pomieszczeń na terenie szkoły oraz całemu Gronu Pedagogicznemu tejże szkoły,
- Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek za wsparcie, doradztwo i poprowadzenie imprezy.
- Pani Krystynie Kowalczyk za pięknie pomalowane twarze młodych uczestników,
- Panu Mariuszowi Szarawara oraz pracownikom Szlacheckiego Dworu w Sieciechowicach za zasponsorowanie i
upieczenie pysznych domowych ciast,
- Paniom: Stanisławie Misiak, Mariannie Łojek, Krystynie Lis, Krystynie Cerek z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów
z Sieciechowic, Pani Ewie Etrych za duże wsparcie i pomoc oraz Pani Elżbiecie Basoń za dekorację i przygotowanie
prezentów,
- Pani Lucynie Stachurze za ugotowanie regionalnej zalewajki.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i mamy nadzieję, że bawiliście się dobrze. Przy okazji zapraszamy na Święto
Odzyskania Niepodległości - „Legiony to żołnierska nuta” 11 listopada do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Sieciechowicach.
Organizatorzy
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Historia Iwanowic znowu przemówiła
Historia Iwanowic przemówiła poprzez odkopane przedmioty na stanowiskach archeologicznych w centrum wsi.
Wielu starszych mieszkańców naszej gminy na pewno pamięta znaną w połowie XX wieku postać Jana Fundamenta, długoletniego właściciela piekarni w
centrum Iwanowic. Mieszkał nieopodal kapliczki Matki Bożej Pocieszenia. Jego
zabudowania gospodarcze były obszerne, aczkolwiek dzisiaj przypominały by już
skansen. Zostały już dawno rozebrane przez spadkobierczynię - córkę, panią Zofię
z Fundamentów Nurkowską. Obecnie zaś kolejni spadkobiercy sprzedali ten teren,
a nowy nabywca zanim rozpoczął budowę inwestycji handlowej, musiał zapewnić
nadzór archeologiczny prac ziemnych. Spowodowane było to przeświadczeniem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, że teren ten może obfitować
w ciekawe znaleziska pradziejowe. Teraz już widać że poszukiwania się opłaciły.
Podczas nadzoru a następnie ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych pod kierownictwem archeologa Szymon Pawlikowskiego, natrafiono w ziemi
na świetnie zachowane ślady średniowiecznej chaty i odkryto ciekawe przedmioty
– brązową obrączkę, strzemiona do jazdy konnej, oraz fragmenty innych przedmiotów metalowych, których dokładna funkcję uda się ustalić po przeprowadzeniu
konserwacji. Dużą grupę znalezisk stanowią fragmenty glinianych naczyń. Jedno
z naczyń - niewielki garnuszek znaleziono w stanie nienaruszonym. Znalezisko posiada ciekawą ornamentyką na brzegach, a od spodu tak zwany znak garncarski
stanowiący rodzaj średniowiecznego „logo” producenta. Wstępnie oceniono, że
wspomniane naczynia pochodzą z końca XIV lub początku XV wieku. Archeolodzy
oprócz naczyń znaleźli również srebrną monetę, tzw. grosz praski, bity w Czechach
od 1300 roku, a za czasów panowania Kazimierza Wielkiego będący w obiegu
także i w Polsce. Wszystko wskazuje na to, iż właściciel chaty musiał być człowiekiem zamożnym, o czym świadczą odkryte licznie przedmioty metalowe, a w
szczególności wspomniane już strzemiona. Czyżby właściciel chaty był rycerzem?
– nasuwa się mimo woli historyczne skojarzenie – A może był to ktoś z rodziny
Pieniążków-Odrowążów? Niestety, do tej pory nie znaleziono żadnych znaków heraldycznych. Tak więc trzeba pohamować historyczną wyobraźnię.
W kolejnych obiektach, zlokalizowanych
w zachodniej części badanego terenu, w
miejscu dawnej stodoły Fundamenta, dokopano się do warstw z dużo, ale to bardzo
dużo starszej epoki pradziejów - neolitu.
Jak wstępnie ocenił pan archeolog odkopane zabytki mogą być datowane nawet
na około 7 tysięcy lat. Czyli 5 tysięcy lat
przed naszą erą żyli tutaj ludzie, co zresztą
potwierdziły już wcześniejsze wykopaliska; zarówno te sprzed I wojny światowej
prowadzone pod kierownictwem Leona
Kozłowskiego, jak i te późniejsze, z lat
siedemdziesiątych XX wieku, których autorem był prof. Jan Machnik. Wykopaliska
obecne trwają nadal. Czy nas mieszkańców jeszcze czymś pozytywnie zaskoczą?
Zobaczymy.
Adam Miska

Gmina Iwanowice na starych fotografiach!
Szukaj strony na FaceBook!
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90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grzegorzowicach
W niedzielę 17 lipca br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Grzegorzowic obchodziła jubileusz 90 – lecia istnienia.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych, którego dokonał druh Andrzej Góralczyk zastępca komendanta gminnego OSP.
W obchodach jubileuszu uczestniczyły władze państwowe,
wojewódzkie, gminne oraz jednostki OSP i mieszkańcy wsi.
Wśród gości byli m.in. Elżbieta Duda – poseł na Sejm RP,
Marek Piekara – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, druh Andrzej Soczówka – młodszy kapitan z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, druh Adam Adamek – członek
ZW Związku OSP, druh Jerzy Stopa – wiceprezes ZP Związku
OSP RP, druh Jan Palimąka – członek ZW Związku OSP, druh
Edward Stopiński – prezes ZG z OSP w Iwanowicach, druh
Andrzej Góralczyk – z-ca komendanta gminnego OSP w Iwanowicach, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy
(15 jednostek) oraz zaprzyjaźnione jednostki z gmin ościennych
– OSP z Barbarki i Gołyszyna, OSP z Wysocic, Żarnowicy, Czapel Małych i Czapel Wielkich. Obecni byli ponadto: Kazimierz
Pięta – komendant Komisariatu Policji w Skale, Zbigniew Tomaszek – z-ca dyrektora MODR w Karniowicach, Anna Krawczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Celinach,
Stanisław Szymski – dyrektor Gimnazjum w Grzegorzowicach,
Jarosław Karczyński – pełnomocnik PiS Iwanowice.
Władze gminne reprezentowali: Robert Lisowski – Wójt
Gminy, Anna Tarko – Sekretarz Gminy, Joanna Domajewska
– Skarbnik Gminy, Monika Świątek - Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek, Mirosław Rosa- Przewodniczący Rady Gminy oraz radni Rady Gminy Iwanowice: Elżbieta
Morek, Wiesława Musiałek, Aleksandra Karnia, Lucyna Marchańska, Jolanta Ciaranek, Dionizy Patała, Grzegorz Siuta; sołtysi Grzegorzowic Małych i Grzegorzowic Wielkich: Wiesława
Zarębowicz i Krystyna Cieślik .
Część oficjalną uroczystości rozpoczęło złożenie raportu,
przegląd pododdziałów, wciągnięcie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego. Po powitaniu gości prezes Zarządu
druh Adam Patoła odczytał fragmenty kroniki OSP. Kolejnym
punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń. W części artystycznej wystąpił Zespół Śpiewaczy „Grzegorzowianki”, który
współpracuje z miejscową jednostką OSP przy organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych oraz Orkiestra Dęta „Hejnał”
z Sieciechowic. Obchody jubileuszu mimo że aura nie dopisywała, były bardzo udane. Wszystkim druhom strażakom z OSP
Grzegorzowice życzymy jeszcze raz „Sto lat”!
Joanna Dybka

z życia gminy
Zaproszenie 11 listopada 2016 r.
Wójt Gminy Iwanowice,
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach,
Dyrektor Gimnazjum w Grzegorzowicach,
Dyrektor Szkoły w Sieciechowicach
oraz
grupa nieformalna w składzie
Arkadiusz Niewiadomski, Jadwiga Nogieć,
Anna Stachura,
Aleksandra Karnia oraz Grzegorz Siuta
serdecznie zapraszają
Mieszkańców Gminy Iwanowice na uroczyste obchody Dnia Niepodległości
Program:
Godz.9.30 – zbiórka na Rynku w Iwanowicach
Godz.9.50 – składanie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci
Godz.10.00 – Msza Św. w Kościele pw. Trójcy Świętej w
Iwanowicach
Godz.14.00 – Biegi Niepodległościowe w trzech kategoriach wiekowych (dzieci ze Szkół Podstawowych, dzieci
z Gimnazjów, młodzież i dorośli). Rozpoczęcie i zakończenie biegów Rynek w Sieciechowicach.
Godz.16.00 – Uroczyste przejście wszystkich uczestników z Orkiestrą „Hejnał” z Rynku w Sieciechowicach
do Szkoły w Sieciechowicach
Godz.16.30 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
Godz.17.00 – Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
przy ognisku

90 lat OSP Narama

z życia gminy
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Światowe Dni Młodzieży
Fotorelacja z pobytu
młodzieży w Gminie Iwanowice
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