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NZOZ 
Eskulap 
nowe możliwości
Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że jako nasi Pacjenci 
mają Państwo możliwość korzystania z bezpłatnej opieki 
zdrowotnej w zakresie: podstawowej opieki lekarskiej, 
pielęgniarstwa rodzinnego i opieki położniczej, stoma-
tologii dzieci i dorosłych, medycyny szkolnej, pielęgniar-
skiej opieki długoterminowej, porad lekarza rehabilitacji, 
poradni logopedycznej, poradni zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży, terapii uzależnień oraz diabetologii i 
endokrynologii. Udzielamy także odpłatnych porad lekar-
skich z zakresu: neurologii, ginekologii i medycyny pracy. 
Ponadto wykonujemy zabiegi rehabilitacyjne w szerokim 
zakresie.

Prowadzimy liczne programy i akcje zdrowotne w tym 
bezpłatną profilaktykę raka szyjki macicy, badania mam-
mograficzne, wykrywanie wad wzroku, osteoporozy, prze-
rostu prostaty i nowotworu gruczołu krokowego, a także 
szczepienia ochronne przeciw pneumokokom, rotawiru-
som i meningokokom. Prowadzimy edukację zdrowotną 
dla Pacjentów cukrzycowych, z chorobą wieńcową i astmą 
oskrzelową. Posiadamy nowoczesny sprzęt do diagnostyki 
medycznej: USG, EKG, aparat do badania CRP (badanie 
dające możliwość stosowania właściwej antybiotykotera-
pii), aparat do spirometrii, defibrylator AED. Oferujemy 
szeroki zakres badań i zabiegów medycznych jak: badania 
analityczne, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu glu-
kozy, pulsoksymetrię (badanie poziomu wysycenia krwi 
tlenem), zakładanie opatrunków, szycie mniejszych ran, 
usuwanie szwów i zabiegi otolaryngologiczne.

NZOZ Eskulap jest jedną z największych placówek me-
dycznych w okolicy. Zatrudniamy ponad  30 pracowników 
i obejmujemy opieką lekarską i pielęgniarską około 5000 
Pacjentów. W ramach medycyny szkolnej opiekujemy się 
uczniami z 11 szkół. Z myślą o potrzebach naszych Pa-
cjentów, nieustannie się rozwijamy. W maju 2016 r. uzy-
skaliśmy certyfikat jakości ISO 9001, aktualnie wdrażamy 
ISO 14000 w zakresie ochrony środowiska. Od września 
2016 roku uczestniczymy w projekcie akredytacji praktyk 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  (Projekt Unijny Kole-

gium Lekarzy  Rodzinnych). W ostatnim czasie udostęp-
niliśmy naszym Pacjentom, możliwość zamawiania recept 
za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że 
wszystkie osoby, które w ostatnim czasie złożyły dekla-
rację wyboru lekarza i pielęgniarki w innym podmiocie 
medycznym, utraciły prawo do bezpłatnych świadczeń 
udzielanych przez NZOZ Eskulap w Iwanowicach i Masz-
kowie. Pragniemy jednocześnie zapewnić, że osoby te w 
dowolnym momencie mogą ponownie złożyć deklarację 
wyboru lekarza i pielęgniarki w NZOZ Eskulap i zostać 
objęte bezpłatną opieką medyczną personelu naszych 
placówek.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, za-
równo poradami lekarskimi jak i profilaktyką zdrowotną, 
do zapoznania się z szerokim zakresem naszych usług na 
stronie: www.eskulap24.eu. Oferujemy największy w oko-
licy zakres świadczeń medycznych na wysokim poziomie.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych, 
zdrowych i radosnych Świąt Bożego Naro-

dzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów  
w nadchodzącym, Nowym 2017 Roku,  
życzą pracownicy NZOZ Eskulap.

Z poważaniem,
Wiceprezes Zarządu NZOZ Eskulap

lek. med. Teresa Walczak-Czuba



Głos Iwanowic | 3 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy zdrowia  

i błogosławieństwa Bożego. 

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło 
światła i ciepła rodzinnej atmosfery,  

a Nowy Rok 2017 niósł ze sobą  
szczęście i pomyślność. 

Odpoczynku od codziennego zabiegania 
oraz spełnienia w życiu  

osobistym i zawodowym życzą 

Mirosław Rosa – Przewodniczący Rady Gminy
Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice

Szanowni Państwo 
Przed wami kolejny już numer naszego 
kwartalnika „Głos Iwanowic”, niby ten 
sam, ale trochę inny, bowiem postanowili-
śmy dla Państwa trochę go zmienić. Dzisiaj 
przedstawiamy Państwu nową odsłonę na-
szej gminnej gazety. Zmieniamy nie tylko 
grafikę, pojawią się również nowe pozycje, 
takie jak kącik Seniora, czy informacje do-
tyczące działalności GCKiB. Pozycje, które 
pojawiały się na łamach „Głosu Iwano-
wic”, a dochodzą do nas słuchy że są przez 
Państwa lubiane pozostaną. Nadal będzie 
można poczytać  o wydarzeniach odby-
wających się na terenie naszej gminy, o  
projektach, inwestycjach, spotkaniach. Nie 
znikną tez informacje dotyczące naszych 
szkół, ani dział historyczny. Chcemy, aby 
„Głos Iwanowic” był prawdziwy, rzetelny, 
aby można przeczytać w nim o tym co w 
naszym społeczeństwie jest najlepsze, a w 
ziemi iwanowickiej ciekawe i niecodzienne.  
Pojawią, się tez tematy trudne, ale uwa-
żamy że społeczeństwo powinno je znać i 
nad nim dyskutować, aby rozwiązać je jak 
najlepiej. Póki, co zapraszam do ostatniego 
numeru w roku 2016. Życzę miłej lektury, a 
na nadchodzące Święta Bożego Narodze-
nia spokoju, miłości i ciepła rodzinnego.

MONIKA ŚWIĄTEK – Redaktor Naczelna
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z życia gminy REALIZACJA BUDŻETU

Drogi gminne i powiatowe
Na modernizację oraz przebudowę dróg 

gminnych i powiatowych oraz infrastruktury 
przydrogowej (chodniki, przepusty) wyda-
liśmy w 2016 r. ponad 3,5 mln złotych. Pozy-
skaliśmy na ten cel ponad 1,5 mln zł środków 
zewnętrznych, w tym prawie 1 mln złotych na 
drogi powiatowe, ponad 170 tys. zł na prze-
budowę przepustu w Maszkowie, ponad 266 
tys. zł na drogi gminne i prawie 100 tys. zł na 
budowę chodnika w Poskwitowie. W sumie 
wyremontowaliśmy ponad 7 km 400 metrów 
dróg gminnych, 5 km 200 metrów dróg po-
wiatowych oraz wybudowaliśmy 350 metrów 
chodnika w Poskwitowie. Drogi powiatowe 
zmodernizowaliśmy w Celinach, Sieciecho-
wicach i Przestańsku. Drogi gminne wyre-
montowaliśmy m.in. w Naramie (Kozierów), 
Krasieńcu Starym, Grzegorzowicach Wielkich 
i Małych, Sieciechowicach, Celinach, Maszko-
wie, Sułkowicach, Iwanowicach Dworskich i 
Włościańskich, Damicach (Lipówki), Poskwi-
towie, Biskupicach, Władysławie i Zagaju. 

W tym roku rozpoczęliśmy również pro-
jektowanie chodnika przy drodze wojewódz-
kiej w Iwanowicach Włościańskich w kierunku 
Sułkowic (na odcinku prawie 2 km). Projekt 
będzie gotowy w I kwartale 2017 r.

Sprawozdanie  
z realizacji budżetu za 2016 r. 

Szanowni Państwo,   
Przekazuję Państwu syntetyczną informację z realizowa-
nych zadań, przedsięwzięć i inicjatyw w mijającym roku 
2016. Każdy, kto jest zainteresowany bardziej szczegółową 
informacją o corocznych dochodach i wydatkach, zachę-
cam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.iwa-
nowice.pl w marcu 2017 r. gdzie opublikuję szczegółowe 
Sprawozdanie Wójta Gminy Iwanowice za 2016 r. uwzględ-
niające wszystkie, szeroko opisane dochody i wydatki oraz 
realizowane zadania roczne i wieloletnie.

Rok 2016 był dobrym rokiem dla Gminy Iwanowice. Zro-
biliśmy ważny krok do przodu. Wybudowaliśmy kanalizację 
łączącą Biskupice z Sieciechowicami, zmodernizowaliśmy 

kilkanaście kilometrów dróg gminnych i powiatowych, powstały nowe place zabaw oraz zaku-
piliśmy grunty pod przyszłe inwestycje rekreacyjno-sportowe, zmodernizowaliśmy gruntownie 
trzy remizy OSP oraz rozpoczęliśmy modernizację wodociągów gminnych. Usprawniliśmy tak-
że pracę Urzędu Gminy, tworząc przyjazne Biuro Obsługi Klienta oraz nowe strony internetowe 
Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. 
Strony te pozwalają na bieżący kontakt on line oraz informują na bieżąco o wydarzeniach i ini-
cjatywach podejmowanych przez poszczególne jednostki i referaty Urzędu Gminy. Rozwinęły 
się również inicjatywy społeczne: Ośrodki Wsparcia dla Seniorów, sportowe i kulturalne kon-
kursy grantowe dla organizacji pozarządowych, półkolonie dla dzieci w okresie wakacyjnym. 
Wreszcie unormowaliśmy sytuację w gminnej oświacie. Subwencja oświatowa praktycznie 
wystarcza nam do sfinansowania wydatków bieżących w szkołach samorządowych i prowa-
dzonych przez niepubliczne organy prowadzące. Przekształcone w ubiegłym roku szkoły w Ce-
linach, Sieciechowicach i Widomej funkcjonują bardzo dobrze i planują nowe inwestycje. Dzięki 
temu mamy dużo więcej środków na rozwój, w tym także na inwestycje oświatowe. Jesteśmy 
aktywni w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych. W 2016 r. otrzyma-
liśmy dofinansowanie na 3 projekty unijne. Jeden z PROW na przebudowę drogi powiatowej 
(łączącej Iwanowice Dworskie - Widoma) oraz dwa z EFS (projekt Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz e-Urząd przygotowany w partnerstwie m.in. z Gminą Zielonki). Całkowita war-
tość pozyskanych środków unijnych w 2016 r. wynosi ok. 3,5 mln złotych (bez wkładu własne-
go). Z pozostałych źródeł pozyskaliśmy w 2016 r. kwotę ponad 1,8 mln zł (kwota ta nie obejmu-
je pożyczek z WFOS). 

Z zaplanowanych na 2016 r. inwestycji nie udało nam się zrealizować tylko jednego przed-
sięwzięcia: wybudowania studni w miejscowości Żerkowice w celu dodatkowego zasilenia 
zbiornikowa wody w Rzeplinie, który zabezpiecza wodę  m.in. do miejscowości Krasieniec Stary 
oraz Krasieniec Zakupny. Mimo, iż pozyskaliśmy na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zrezygnowaliśmy z dalszego kopania studni, bo-
wiem na głębokości 60 metrów nie było wody a hydrogeolodzy, którzy wcześniej zapewniali o 
dużych pokładach wody na tych głębokościach, nie chcieli wziąć odpowiedzialności za dalsze 
prace. Tymczasową alternatywą dla studni będzie połączenie wodociągu Sułkowice - Krasie-
niec i zasilenie zbiornika w Rzeplinie ze studni w Sułkowicach. Tą inwestycję planujemy zrealizo-
wać w przyszłym roku, natomiast docelowo problem rozwiąże w przyszłości modernizacja wo-
dociągu Maszków - Żerkowice i zwiększenie zasilenia zbiornika wodą ze studni w Maszkowie. 

Zachęcając Państwa do lektury tego sprawozdania, jednocześnie chcę podziękować naj-
bliższym współpracownikom i wszystkim urzędnikom za dobrą współpracę oraz radnym i sołty-
som, którzy aktywnie wspierali poszczególne inicjatywy oraz włączali się w codzienną realizację 
gminnych przedsięwzięć. Dziękuję również mieszkańcom, druhom OSP, organizacjom pozarzą-
dowym i grupom, które przyczyniły się do rozwoju naszej gminy w kończącym się 2016 r. 

Z wyrazami szacunku,

ROBERT LISOWSKI 
Wójt Gminy Iwanowice
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z życia gminy REALIZACJA BUDŻETU

Kanalizacja i wodociągi
W 2016 r. zakończyliśmy I etap budowy 

kanalizacji w kierunku Sieciechowic. Całkowi-
ty koszt inwestycji wyniósł prawie 750 tys. zł, 
na ten cel pozyskaliśmy pożyczkę z WFOS w 
kwocie ponad 306 tys. zł. Inwestycja ta musia-
ła zostać sfinansowana z środków własnych, 
bowiem na odcinku tym mieszka zbyt mało 
mieszkańców aby otrzymać dofinansowanie 
unijne. 

W zakresie inwestycji wodociągowych w 
tym roku wykonaliśmy przebudowę wodo-
ciągu w Krasieńcu Starym w kierunku Rzepli-
na na odcinku ponad 500 metrów na kwotę 
ponad 106 tys. zł.  Ponadto, na kwotę ponad 
38 tys. zł dofinansowaliśmy rozbudowę sieci 
wodociągowej przez inwestorów prywat-
nych (Damice, Narama, Zalesie). W 2016 r. roz-
poczęliśmy przygotowania do przebudowy 
wodociągów w Władysławie, Celinach i Grze-
gorzowicach na odcinku ponad 5 km (wraz z 
przyłączami). W grudniu br. rozstrzygnęliśmy 
zapytanie ofertowe na przygotowanie doku-
mentacji projektowej, której wartość będzie 
wynosiła ponad 73 tys. zł. 

W ramach bieżących wydatków dokona-
no m.in. modernizacji 3 szaf sterowniczych 
przy pompowniach ścieków (17 tys. zł); za-
kupiono stopień sprężający (dmuchawę) dla 
oczyszczalni ścieków (12 tys. zł) oraz 2 pompy 
poziome dla hydroforni w Domiarkach - Za-
borzu (9 tys. zł). 

Koszt kopania studni w Żerkowicach (I 
etap) wyniósł 63 tys. zł. 

Bezpieczeństwo i ochrona 
przeciwpożarowa

Na modernizację remiz OSP w 2016 r. 
wydaliśmy ponad 455 tys. zł., w tym pozyska-
liśmy prawie 95 tys. zł w ramach tzw. Mało-

polskich Remiz z Urzędu Marszałkowskiego i 
WFOŚ na remont remizy OSP w Iwanowicach. 
W 2016 r. następujące jednostki OSP otrzyma-
ły dofinansowanie na swoje remizy: OSP Iwa-
nowice (240 tys. zł); OSP Sieciechowice (25 tys. 
zł); OSP Narama (30 tys. zł); OSP Władysław (47 
tys. zł); OSP Zalesie (50 tys. zł); OSP Poskwitów 
(30 tys. zł); OSP Krasieniec Stary (20 tys. zł); 
OSP Grzegorzowice (13 tys. zł); OSP Celiny (11 
tys. zł). 

Ponadto, w ramach projektu Bezpieczna 
Małopolska zakupiono kompletny system se-
lektywnego wywoływania, torby medyczne 
PSP R1 – 3 szt., pilarkę ratowniczą, komplet-
ne ubranie ochronne dla jednostek OSP w 
Poskwitowie, Damicach, Widomej, Celinach i 
Krasieńcu. Wartość projektu wyniosła ponad 
37 tys. zł, w tym 18 tys. zł dofinansował Urząd 
Marszałkowski. 

W ramach bieżących wydatków dokona-
no m.in. remontu samochodu strażackiego 
OSP Żerkowice (8,5 tys. zł), remontu auto-
pompy w samochodzie strażackim w Sułko-
wicach (4 tys. zł) oraz zakupiono aparaty od-
dechowe dla jednostki OSP w Widomej na 
kwotę 5,5 tys. zł.

Oświetlenie uliczne
W 2016 r. wymieniono w całej gminie 350 

szt. lamp rtęciowych na sodowe. Inwestycję 
zrealizowano w poniższych miejscowościach: 
Lesieniec, Narama I i II, Sieciechowice I-VIII, 
Iwanowice I-III, Damice I-IV oraz Rzeplin (2 
obw.), Sułkowice III, Poskwitów I-II, Celiny Sie-
ciechowskie I-IV, Widoma II, Iwanowice – szko-
ła, Iwanowice – piekarnia, Widoma – szkoła, 
Narama – pompownia I i II, Poskwitów – wo-
dociąg, Iwanowice – Poskwitów, Krasieniec 
Stary, Krasieniec   Zakupny, Żerkowice, Prze-
stańsko II. Powyższe zadanie zostało zreali-
zowane w ramach wydatków bieżących na 
podstawie podpisanej umowy z Tauron S.A. 
o świadczeniu usługi oświetleniowej o pod-
wyższonym standardzie. Jego realizacja zna-
cząco przyczyni się do zmniejszenia kosztów 
ponoszonych przez Gminę za zakup energii 
elektrycznej.

Ponadto, uwzględniając oczekiwania 
i  wnioski mieszkańców Gminy Iwanowi-
ce oraz mając na uwadze bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego, dokonano 
zmiany ustawień sterowników oświetlenia 
drogowego na terenie Gminy Iwanowice 
co będzie skutkować wydłużeniem okresu 
świecenia, które przedstawia się następująco: 
włączanie oświetlenia – pół godziny po za-

chodzie słońca; wyłączanie – 24.00; włączanie 
– 4.00; wyłączanie – pół godziny przed wscho-
dem słońca. Włączanie i wyłączanie odbywa 
się automatycznie za pomocą zaprogramo-
wanych sterowników obsługiwanych przez 
właściciela sieci energetycznej tj. Tauron Dys-
trybucja S.A.

Wartość umów na wykonanie nowego 
oświetlenia ulicznego w 2016 r. wyniosła po-
nad 168 tys. zł. Część tych inwestycji zostanie 
ukończona w 2017 r. z powodu planowanej 
modernizacji słupów przez Tauron S.A. Roz-
budowa oświetlenia nastąpiła w: Biskupicach 

„Stara Wieś”, Damicach, Grzegorzowicach Wiel-
kich, Władysławie, Iwanowicach Włościań-
skich, Krasieńcu Zakupnym, Maszkowie, Suł-
kowicach, Widomej, Żerkowicach, Naramie, 
Domiarkach. 

Oświata, sport i rekreacja  
W 2016 r. rozpoczęto tworzenie Programu 

Rewitalizacji Gminy Iwanowice na lata 2016 - 
2022. W ramach programu przygotowujemy 
projekty rewitalizacyjne dla Maszkowa (tere-
ny sportowo-rekreacyjne na przeciwko starej 
szkoły); Iwanowic Włościańskich i Dworskich 
(rynek oraz teren obok parkingu i kościoła), 
Biskupic (tereny sportowo-rekreacyjne) oraz 
Sieciechowic (rynek). Na przygotowanie Pro-
gramu pozyskaliśmy środki unijne w kwocie 
18 tys. zł. Projekty rewitalizacyjne będą goto-
we w I kwartale 2017 r. 

Na potrzeby planowanych działań rewita-
lizacyjnych w Maszkowie zakupiliśmy działkę 
budowlaną (50 arów) za kwotę 30 tys. zł. Po-
nadto, na potrzeby placu zabaw w Zalesiu 
zakupiliśmy przy remizie OSP Zalesie działkę 
budowlaną (2,6 arów) za kwotę 15 tys. zł. 

W 2016 r. na cele sportowo-rekreacyjne 
przeznaczyliśmy kwotę ponad 145 tys. zł, w 
tym na: boisko w Maszkowie (19 tys. zł); plac 
zabaw przy szkole w Widomej (40 tys. zł); plac 
zabaw w Żerkowicach (28 tys. zł); plac zabaw 
w Zalesiu (zakup urządzeń) - 13 tys. zł; par-
king w Grzegorzowicach Wielkich przy boisku 
sportowym - 42 tys. zł (kwota nie obejmuje 
nakładki asfaltowej, która będzie poprawiona 
w 2017 r.)

Ponadto, na zajęcia sportowe prowadzo-
ne przez kluby sportowe Orzeł Iwanowice, 
Czarni 03’ Grzegorzowice oraz Novi Narama 
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Urząd Gminy przeznaczył dofinansowanie w 
kwocie 115 tys. zł. W ramach projektu „Już pły-
wam” 145 dzieci ze szkół w Iwanowicach, Ce-
linach, Widomej i Sieciechowicach mogło jeź-
dzić na basen do Miechowa. Całkowity koszt 
projektu: 22 tys. zł, w tym dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 9 tys. zł. 

Na inwestycje w budynki oświatowe wy-
daliśmy w 2016 r. prawie 150 tys. zł, w tym 
m.in. na remont dachu na budynku Gimna-
zjum w Grzegorzowicach (47 tys. zł); łazienki 
w Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach 
(50 tys. zł); remonty w przedszkolach samo-
rządowych (15 tys. zł). 

Świetlice wiejskie, budynki użyteczności 
publicznej

W 2016 r. na wniosek mieszkańców Le-
sieńca ustawiliśmy świetlicę kontenerową w 
tej miejscowości na działce gminnej. Koszt 
całkowity tej inwestycji wyniósł ponad 84 tys. 
zł. Ponadto, wykonaliśmy dokumentację pro-
jektową dla świetlicy w Poskwitowie Starym 
aby dokonać zmiany przeznaczenia budynku 
na cele użyteczności publicznej oraz wykonać 
w przyszłym roku termomodernizację. Zaku-
piliśmy także kocioł gazowy oraz grzejniki, 
które zostaną zamontowane w przyszłym 
roku po ociepleniu budynku. Całkowity koszt 
tych inwestycji wyniósł ponad 20 tys. zł. 

W budynku Urzędu Gminy koszty prze-
prowadzonych remontów związanych m.in. z 
utworzeniem Biura Obsługi Klienta wyniosły 
ponad 15 tys. zł.  Ponadto, na potrzeby bryga-
dy remontowej w skład której wchodzili pra-
cownicy finansowani przez PUP zakupiono 
samochód dostawczy Fiat Ducato za kwotę 
25 tys. zł. 

Dopłaty do komunikacji 
publicznej

Z dniem 1 września br. przybyło 6 dodat-
kowych kursów na linii autobusowej MPK 277 
oraz 2 dodatkowe kursy na linii autobusowej 
MPK 257. Ponadto w 2016 r. uruchomiliśmy 
dofinansowaną z Urzędu Gminy linię busową 
Lesieniec (Zagaje) - Sieciechowice (folwark) - 
Przestańsko - Poskwitów - Kraków. Całkowity 
roczny koszt dodatkowych dopłat do tych po-
łączeń wyniesie ponad 120 tys. zł. W budżecie 
na 2017 r. zaplanowaliśmy na dopłaty do ko-
munikacji publicznej kwotę 240 tys. zł. 

Ulice w Naramie
W 2016 r. zakończyliśmy proces nadawa-

nia ulic dla Naramy (rozpoczęty jeszcze przez 

poprzedniego wójta w 2014 r.) Całkowity 
koszt tej inwestycji wyniósł ponad 38 tys. zł. 
W 2017 r. planujemy wprowadzić ulice w 
Sieciechowicach, a w 2018 r. w Iwanowicach, 
jeśli uda się przeprowadzić proces połączenia 
Iwanowic Dworskich z Włościańskimi w jedną 
miejscowość o nazwie Iwanowice.

Usuwanie azbestu
W 2016 r. Gmina Iwanowice przystąpiła 

do projektu pn. „Demontaż i bezpieczne skła-
dowanie wyrobów zawierających azbest z ob-
szaru województwa małopolskiego” finanso-
wanego z Szwajcarsko - Polskiego Programu 
Współpracy. 

W ramach Projektu przewidziane były 
następujące działania: demontaż pokryć da-
chowych wykonanych z elementów zawie-
rających azbest; zbiórka zdemontowanych 
wcześniej pokryć dachowych zawierających 
azbest i zalegających na posesjach; transport 
zdemontowanych pokryć na składowisko; 
składowanie odpadów na odpowiednio przy-
gotowanych składowiskach; dofinansowanie 
dla najuboższych w formie zakupu pokrycia 
dachowego. Z Gminy Iwanowice przystąpiły 
do projektu 103 gospodarstwa, którym  zde-
montowano z budynków azbest lub odebra-
no gruz. Jedna rodzina skorzystała z dofinan-
sowania na blachę na budynek mieszkalny. 
Demontaż i zbiórka azbestu przewidziana 
jest do 28 lutego 2017 r.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynio-
sła ponad 87 tys. zł (na dzień 7.12.2016 r.) z 
tego 85% Gmina Iwanowice otrzyma zwrotu 
z Programu Szwajcarskiego. 

Pomoc społeczna
W ramach pomocy społecznej Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował cały 
szereg działań na które pozyskiwał dotacje z 
budżetu państwa (Urząd Wojewódzki) oraz 
inne środki zewnętrzne. Najważniejsze z nich 
to:

1. Pomoc żywnościowa – w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2022 współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym. W 2016 r. wydano ok. 27 ton żyw-
ności. Pomoc w takiej formie otrzymały 323 
osoby z terenu Gminy Iwanowice. 

2. Zasiłki i pomoc w naturze: (dane spo-
rządzono na podstawie miesięcznego spra-
wozdania z wykonania planu wpływu środ-
ków na dzień 30.11.2016r):

- w ramach programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” pomocą w formie go-
rących posiłków w szkołach i przedszkolach 
objęto łącznie 63 dzieci. Program w 70 % fi-
nansowany jest ze środków budżetu państwa 
(planowane wykonanie dotacji na poziomie 
31.000,00zł);

-zapewniono dla 5 osób w miejscu ich za-
mieszkania usługi opiekuńcze – planowany 
koszt 30.000,00zł finansowany wyłącznie ze 
środków własnych;

- sfinansowano dla 9 osób koszt pobytu 
w Domach Pomocy Społecznej - planowany 
koszt realizacji zadnia finansowanego wy-
łącznie ze środków własnych wyniósł 185 
000,00zł; 

-udzielono łącznie 117 rodzinom wsparcia 
finansowego w ramach realizacji ustawy o 
pomocy społecznej (zasiłki celowe i celowe 
specjalne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe). Pla-
nowany koszt realizacji zadania wyniesie 261 
084,00zł w tym dofinansowanie z budżetu 
państwa 178 384,00zł. 

3. Ośrodki Wsparcia dla Seniorów - Kluby 
Samopomocy: zadanie finansowane jest z bu-
dżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości 
132 480,00zł oraz wkładu własnego gminy w 
formie wynajmu sal. Celem głównym projek-
tu jest integracja międzypokoleniowa - zmia-
na wizerunku seniora i angażowanie młode-
go pokolenia. Zadanie realizowane jest przez 
2 OWS -y. Każdy OWS prowadzi zajęcia w 2 
miejscowościach na terenie gminy tj. OWS 
Celiny w Sieciechowicach i Celinach;  OWS 
Widoma w miejscowościach Iwanowice Wło-
ściańskie i Widoma. Liczba miejsc dotowa-
nych - 30 w każdym OWS. Planowana dalsza 
realizacja zadania w 2017 r. miejscowościach 
Celiny i Sieciechowice.

4. Świadczenia rodzinne, fundusz ali-
mentacyjny: w 2016 roku przewiduje się 
wykonanie w kwocie 2  572 499,00 zł z tego 
dotacja celowa 2 524 457,00 zł, środki własne 
48 042,00 zł. Na wypłatę świadczeń w okresie 
od 01.01.2016r. do 30.11.2016r. wydatkowa-
no 1 985 575,24 zł dla 665 rodzin.

5. Świadczenia wychowawcze (500+): 
przewidywane wykonanie ze świadczeń wy-
chowawczych 5 051 143,00 zł, w tym dotacja 
celowa 5 051 143,00 zł. Na wypłatę świadczeń 
w okresie od 01.01.2016r. do 30.11.2016r. wy-
datkowano 4 527 180,20 zł dla 780 rodzin.

6. Stypendia szkolne: przewidywane wy-
konanie 50  139,00 zł, z tego dotacja celowa 
39  509,00  zł, środki własne 10  630,00 zł. Na 
wypłatę stypendium szkolnego w okresie od 
01.01.2016r. do 30.11.2016r. wydatkowano 
28 025,00 zł dla 61 rodzin. 

7. Wyprawka szkolna: wypłacono pomoc 
w zakresie dofinansowania do zakupu pod-
ręczników szkolnych w  ramach programu 

z życia gminy REALIZACJA BUDŻETU
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wyprawka szkolna w wysokości 875,00 zł dla 
3 rodzin, środki wydatkowane w całości z do-
tacji celowej.

Kultura i promocja 
Od stycznia 2016 r. rozpoczęło działalność 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, które za 
zgodą Ministerstwa Kultury powstało z połą-
czenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Iwanowicach. Nowa 
instytucja to zarazem nowa jakość w zakresie 
inicjatyw i projektów kulturalnych na terenie 
naszej gminy. Niewątpliwie wydarzeniem 
kulturalnym roku były dożynki gminne zor-
ganizowane we Władysławie przy współpracy 
z Kołem Gospodyń Wiejskich z Władysława, 
OSP Władysław oraz sołectwami z całej gminy. 
GCKiB we współpracy z organizacjami poza-
rządowymi zainicjowało szereg wydarzeń kul-
turalnych na które pozyskało środki zewnętrz-
ne. Najważniejsze z nich to:

1. Projekt „Język polski - dodaj do ulubio-
nych” dofinansowany w kwocie 24 tys. zł z 
Narodowego Centrum Kultury (wartość cał-
kowita projektu to 27  493,47 zł). Projekt był 
skierowany do 131 uczniów Gimnazjum w 
Iwanowicach, Grzegorzowicach i Sieciecho-
wicach. W ramach projektu  zrealizowano na-
stępujące zadania: cykl zajęć prowadzonych 
przez studentów Wydziału Polonistyki UJ; 
utworzenie bloga – Młodzieżowej Poradni Ję-
zykowej; wykłady dla uczniów: prof. Kazimie-
rza Sikory, prof. Walerego Pisarka, dr. Tomasza 
Z. Majkowskiego; konkursy: Trójbój językowy, 
Język w obiektywie; I Gminny Turniej Wiedzy, 
I Gminne Dyktando „Złote Pióro”, Warsztaty 
filmowe Zbigniewa Masternaka. 

2. Projekt Dom Kultury + 2016. W ramach 
projektu dofinansowano następujące inicja-
tywy lokalne: Celiniada na ludowo (Celiny); 
Iwanowickie klimaty (dla zespołów śpiewa-
czych z Maszkowa, Zalesia, Celin); Z wiewiór-
ką pod chmurką oraz Legiony to żołnierska 
nuta (Sieciechowice). Całkowity koszt dofi-
nansowania 13 tys. zł. 

3. Wakacyjny wypoczynek dla dzieci ze 
szkół w Iwanowicach, Celinach, Sieciecho-
wicach i Widomej. W ramach projektu zreali-
zowano zadania: wyjazd na basen do Mie-
chowa; „Moja Gmina w obiektywie”- zajęcia 
fotograficzno –filmowe, konkurs fotograficz-
ny; wycieczki krajoznawczo-naukowe; dzień 
artystyczny; rozgrywki sportowe; spacer trasą 
Nordic Walking; zabawy terenowe, konkursy; 

maraton zumba; spotkania integracyjne przy 
ognisku. Koszt całkowity projektu 22 tys. zł, w 
tym dofinansowanie z Urzędu Gminy 16 tys. 
zł. 

4. Wyjazd dla 40 dzieci na Litwę ze szkół w 
Iwanowicach, Celinach i Widomej we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświa-
towym im. Św. Jana Bosko z Celin.  Całkowity 
koszt wyjazdu: 29 tys. zł, wkład Urzędu Gminy 

- 19 tys. zł. 

5. Projekt „Spotkajmy się w bibliotece” 
realizowany we współpracy ze Stowarzysza-
niem Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w 
Widomej. Projekt był skierowany dla uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych i obejmował 
m.in. spotkania autorskie z autorami książek 
dla dzieci, konkursy oraz finałową grę tereno-
wą. Projekt został dofinansowany z programu 

„Promocja czytelnictwa” Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w kwocie 16 tys. zł, 
wkład GCKiB wyniósł 2 tys. zł. 

Ponadto, GCKiB w 2016 r. dofinansowało 
21 inicjatyw kulturalnych w ramach projek-
tów własnych i patronatów na kwotę 15,5 tys. 
zł. 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w 
Iwanowicach od lipca br. posiada własną stro-
nę internetową www.gckib.iwanowice.pl oraz 
prowadzi, cieszący się dużą popularnością 
fan page na facebooku pod nazwą Gmina 
Iwanowice na starych fotografiach. Od listo-
pada br. GCKiB uruchomiło i prowadzi kanał 
filmowy Gminy Iwanowice na YouTube.pl. 

W zakresie działań promocyjnych przede 
wszystkim zmodyfikowano stronę interneto-
wą Urzędu Gminy dostosowując ją do wymo-
gów osób niepełnosprawnych oraz utworzo-
no stronę internetową Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Na ten cel pozyskano 
środki z Ministerstwa Cyfryzacji w kwocie 40 
tys. zł. Ponadto, w 2016 r. wydano mapę tury-
styczną Gminy Iwanowice, sfinansowano film 
promujący Gminę, opracowano logo wraz 
z hasłem promującym:  Iwanowice - w zgo-
dzie z naturą oraz wydano 4 numery Głosu 
Iwanowic, Śpiewnik pieśni ludowych, Śpiew-
nik pieśni patriotycznych, Kalendarz gmin-
no-strażacki na 2017 r. Na potrzeby działań 
promocyjnych GCKIB zakupił drona, kamerę 
oraz aparat fotograficzny (lustrzanka). Łączny 
koszt tych zakupów wyniósł ok. 8 tys. zł.

Fundusze unijne
W 2016 r. pozyskaliśmy środki na 3 projek-

ty unijne (jeden z PROW i dwa z EFS) na łączną 
kwotę dofinansowania ok. 3,5 mln zł. 

1. Projekt pn. Czas na zmiany-zainwestuj 
w siebie dofinansowany z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego jest realizowa-
ny przez GOPS od lipca br. Projekt zakłada 
uczestnictwo 44 osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Iwa-
nowice w działaniach mających na celu ak-
tywizację społeczno –zawodowa. Całkowita 
wartości projektu 657 630,78 zł. Wkład własny 
gminy - 98 644,62 zł. Plan wydatków na 2016 
r. wynosi 87  625,00 zł w tym wkład własny 
20  000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 
okresie 30 m-cy. Do końca 2016 r. do projektu 
zaangażowano 22 osoby.

2. Projekt z zakresu e-administracji jest 
realizowany w partnerstwie z 7 gminami Po-
wiatu Krakowskiego. Liderem projektu jest 
Gmina Zielonki. 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 Progra-
mu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 
wynosi 1 179 751,44 zł (na Gminę Iwanowice 
przypadnie kwota ok. 200 tys. zł). W ramach 
projektu realizowane będą m.in. następują-
ce zadania: wdrażanie rozwiązań z zakresie 
elektronizacji procesu obsługi podatkowej, 
wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp 
do usług administracyjnych oraz informacji 
o lokalach użytkowych i nieruchomościach 
gruntowych.

3. Projekt pn. Przebudowa drogi powia-
towej nr 2148 K w miejscowościach Iwano-
wice Dworskie, Poskwitów, Widoma. Projekt 
zajął 50 miejsce na 291 złożonych (dofinan-
sowanie otrzymało 85 projektów) w ramach 
konkursu z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Wartość dofinansowania wynosi 2 
759 490,00 zł co stanowi 63,63% kosztów cał-
kowitych projektu, które wynoszą ponad 4,5 
mln zł. Wkład własny zostanie sfinansowany 
po połowie przez Gminę Iwanowice i Powiat 
Krakowski. Droga na całej długości będzie 
przebudowana oraz będzie posiadała chod-
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nik lub utwardzone pobocze wraz z odwodnie-
niem. Częściowo zostaną także przebudowane 
skrzyżowania w Iwanowicach Dworskich oraz 
na Widomej (z drogą krajową E7).

Ponadto, w 2016 r. zostały złożone do oceny 
4 projekty: na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków (PROW); termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej (dotyczy 
budynków szkół w Celinach i Iwanowicach) do 
MRPO; budowę nowoczesnego zaplecza tury-
styki i rekreacji w Iwanowicach Włościańskich 
(parking koło kościoła) do MRPO oraz Zdoby-
wamy szczyty wiedzy - kompleksowy program 
rozwojowy dla szkół z Gminy Iwanowice (MR-
PO-EFS). 

Urząd Gminy Iwanowice 
(sprawy kadrowe)

Staż zawodowy w Urzędzie Gminy Iwa-
nowice w 2016 r. odbyło 5 osób, z czego 2 
osoby odbyły staż w Gminnym Centrum Kul-
tury i Bibliotek i w Gminnym Zespole Szkół  
w Iwanowicach. W ramach robót publicznych 
na stanowisku biurowym zatrudnione były 2 
osoby, w tym 1 osoba w Gminnym Centrum 
Kultury i Bibliotek. Natomiast na stanowisku 
gospodarczym w Urzędzie były zatrudnione 3 
osoby.

Prace społecznie – użyteczne od marca do 
listopada br. wykonywało łącznie 6 osób. Były 
to głównie prace porządkowe: sprzątanie śmie-
ci z rowów przy drogach w poszczególnych 
miejscowościach, koszenie trawy, przycinanie 
krzaków na terenie Gminy oraz drobne prace 
remontowe.

W Urzędzie Gminy w ciągu roku praktykę 
zawodową na stanowiskach biurowych odby-
wało 7 uczniów/studentów.

W 2016 roku Sąd Rejonowy w Krakowie 
skierował do Urzędu Gminy w Iwanowicach 10 
skazanych. Były to kary wykonywania nieod-
płatnej pracy na cele społeczne w wymiarze od 
2 tygodni/8 godzin do  8 miesięcy/40 godzin, 
przy czym jeden skazany odpracowywał  5 de-
cyzji.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 r. wy-
niosło: 32,17 etatów, w tym: 

1 osoba do 26 marca przebywała na urlopie 
macierzyńskim,

od miesiąca lutego do września byli za-
trudnieni pracownicy w ilości 4 osób łącznie  
w ramach robót publicznych z Urzędu Pracy, co 
stanowiło 2,16 etatów w skali roku, 

1 osoba do 31 sierpnia przebywała  na urlo-
pie wychowawczym.

Ćwiczenia 
ratownicze  
jednostek 
OSP 
20 października 2016 o godzinie 
10.00 zostały przeprowadzone 
praktyczne ćwiczenia ewakuacji 
uczniów i pracowników z 
budynku szkoły w Widomej. 

Głównym celem przeprowadzonych ćwi-
czeń było zapoznanie uczniów i pracowni-
ków szkoły z praktycznym zastosowaniem 
procedur dotyczących zachowania się w 
przypadku wybuchu pożaru lub powstania 
innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Uczestnicy ćwiczeń po usłyszeniu alarmu opuścili 
budynek szkoły wyjściem awaryjnym i udali się na miejsce zbiórki na boisku. Ewakuacja 
przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Uczniowie bez paniki i z dużym zdyscyplino-
waniem wykonali próbę ewakuacji. Na boisku nauczyciele jeszcze raz sprawdzili obecność 
oraz złożyli meldunek prowadzącej ewakuację. Okazało się, że wszyscy uczniowie bez-
piecznie opuścili szkołę. Po chwili na miejsce dotarła jednostki OSP Widoma, OSP Zalesie 
oraz OSP Maszków. Strażacy szybko zabezpieczyli miejsce ewakuacji oraz przystąpili do 
akcji polegającej zlokalizowaniu źródła ognia oraz przeszukaniu pomieszczeń. Po prze-
prowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektor 
szkoły, która odwołała alarm.

Na koniec działań został przekazany nowy sprzęt - pilarka ratownicza oraz torba medycz-
na PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera – zakupiony w ramach programu

Bezpieczna Małopolska dla OSP Widoma łączna wartość 11 465,07 zł. Strażacy z Widomej 
zaprezentowali się również w aparatach ochrony dróg oddechowych zakupionych przy 
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie w ramach projektu Bezpieczny Strażak koszt aparatów to 10 472 zł a kwota dofinanso-
wania to 5 000 zł.

Kolejnym punktem, już po zakończeniu ewakuacji, była możliwość zapoznania dzieci ze 
sprzętem używanym przy akcjach ratowniczo gaśniczych przez OSP. Informacja o ewaku-
acji została zgłoszona do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Serdeczne podziękowania należą się strażakom z jednostek OSP Widoma, OSP Maszków 
oraz OSP Zalesie za pomoc w organizacji sprawnego przebiegu akcji ewakuacyjnej w 
Szkole Podstawowej w Widomej.

PAWEŁ MOREK
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Zimowe utrzymanie dróg
Publikujemy telefony dyżurne do firm i instytucji odpowiedzialnych 
za odśnieżanie poszczególnych kategorii dróg na terenie Gminy 
Iwanowice w sezonie 2016/2017. 

DROGI WOJEWÓDZKIE
tel. 12 386 38 30 – Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Jakubowice
tel. 12 637 90 00 – Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kraków
tel. 781 101 781 – Wykonawca: AVR Sp. z o.o., 31-031 Kraków, ul. J. 
Dietla 93/4; Tomasz Gawenda

DROGI POWIATOWE
tel. 507 098 708 – Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
 
Północna część gminy od drogi wojewódzkiej 773:
tel. 600 889 920; fax: 041-383-56-90
email: marcinm1@vp.pl; P.H.U.P „Mika” Jerzy, Marcin, Rafał Migdał, 
Nasiechowice 31, 32-200 Miechów
 
Południowa część gminy od drogi wojewódzkiej 773:
tel. 12 388 50 31; 692 479 269 - SKR Michałowice 32-091 Michałowi-
ce, Młodziejowice 150;

DROGI GMINNE
tel. 12 388 40 07; 502 168 212; 604 718 965 Wykonawca – Spółdziel-
nia Kółek Rolniczych w Iwanowicach
tel. 12 388 40 03 wew. 18 – Urząd Gminy Iwanowice

z życia gminy WIADOMOŚCI

BUDŻET NA 2017 ROK
Na sesji grudniowej Rady Gminy Iwanowice planowane jest 
uchwalenie budżetu na 2017 r. Projekt przewiduje dochody na 
kwotę 35 158 577 zł, natomiast wydatki na kwotę 35 414 202 
zł. Deficyt będzie wynosił 255 625 zł. Ponadto, w przyszłym 
roku mamy do spłaty kredyty z lat ubiegłych na kwotę ponad 1 
mln 400 zł. Deficyt i spłata zadłużenia zostanie sfinansowana z 
emisji obligacji komunalnych na kwotę 1 220 401 zł.  Planowany 
budżet ma charakter inwestycyjny. Wydatki majątkowe będą 
wynosić ponad 4 mln 900 tys. zł a z ewentualnym dofinanso-
waniem unijnym i remontami dróg powiatowych i gminnych po-
nad 8 mln zł.  Szczegółowe omówienie planowanych dochodów 
i wydatków przedstawimy w kolejnym numerze Głosu Iwanowic. 

Konsultacje dotyczące połączenia 
Iwanowic Włościańskich i Iwanowic 
Dworskich
Na podstawie Zarządzenia nr 62/2016 Wójta Gminy Iwanowice 
z dnia 17 listopada 2016 r. trwają konsultacje społeczne, których 
przedmiotem jest połączenie miejscowości Iwanowice Dworskie 
i Iwanowice Włościańskie oraz utworzenie jednej miejscowości 
o nazwie Iwanowice. Zgodę na podjęcie działań w celu połą-
czenia wyraziły zebrania wiejskie tych miejscowości oraz radni 
Rady Gminy Iwanowice. Jeśli uda nam się przeprowadzić proces 
połączenia w 2017 r., to w roku 2018 planujemy nadanie ulic dla 
Iwanowic.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamiesz-
kujące na terenie miejscowości Iwanowice Dworskie i Iwanowice 
Włościańskie posiadające czynne prawo wyborcze.

Celem konsultacji jest poznanie woli mieszkańców w sprawie 
połączenia dwóch miejscowości: Iwanowice Dworskie i Iwanowice 
Włościańskie w jedną miejscowość Iwanowice.  

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą do 31 grudnia 2016 
r. w formie:

1. Ankiet konsultacyjnych dostępnych w Urzędzie Gminy Iwano-
wice, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwanowice 
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.iwanowice.pl.
 
2. Dwóch spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w terminach:

• 29 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy (sala obrad) godz. 
18.00 dla mieszkańców miejscowości Iwanowice Dworskie.

• 8 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy (sala obrad) godz. 18.00 
dla mieszkańców miejscowości Iwanowice Włościańskie.

Wypełnione Ankiety konsultacyjne należy dostarczyć osobiście 
lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy Iwanowice, na 
adres Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, lub za po-
średnictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@
iwanowice.pl,  do dnia 31 grudzień 2016 r.

Zapraszamy mieszkańców Iwanowic Włościańskich i Dworskich do 
aktywnego udziału w konsultacjach.

Oświatowe rozmaitości
Kto jest dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół? 
W dniu 8 grudnia br. Wójt Gminy Iwanowice złożył skargę do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Małopolskiego z dnia 23 listopada 2016 r. dotyczące 
zarządzenia o odwołaniu z funkcji dyrektora GZSz Pani Anny Szcze-
panik. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego dyrektorem 
Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach jest Pani Dorota Dryja-Zę-
bala, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 9 września 2016 r. 

Szkoła w Naramie z nową umową użyczenia
W dniu 15 grudnia br. została zawarta ugoda sądowa pomiędzy 
Gminą Iwanowice a Panem Krzysztofem Zadorą - organem pro-
wadzącym szkoły w Naramie. Na podstawie ugody Pan Krzysztof 
Zadora podpisał umowę użyczenia budynku na 5 lat na takich sa-
mych zasadach jak organy prowadzące szkoły w Celinach, Widomej, 
Sieciechowicach, Grzegorzowicach i Poskwitowie. Umowa będzie 

obowiązywać od 1 września br. Gmina Iwanowice zrezygnowała z 
roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z budynku w 
okresie od września do grudnia br. Umowa musi uzyskać akceptację 
Rady Gminy Iwanowice. 

Decyzja SKO dotycząca nieprawidłowości 

Ponad 175 tys. zł wraz z odsetkami w wysokości 8% w stosunku 
rocznym od dnia 25 marca 2015 r. do dnia zapłaty ma zwrócić 
Gminie Iwanowice Pan Krzysztof Zadora organ prowadzący szkoły w 
Naramie za rok 2012 w związku z decyzją Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Krakowie z dnia 10.10.2016 r. po rozpatrzeniu od-
wołania Pana Krzysztofa Zadory od decyzji Wójta Gminy Iwanowice z 
dnia 24 marca 2015 r. SKO w całości potwierdziło zasadność zwrotu 
dotacji z powodu nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń dla 
organu prowadzącego znacznie odbiegających od wynagrodzeń dy-
rektorów szkół samorządowych, wydatki na cele reklamowe, zakup 
artykułów spożywczych oraz promocyjnych czy wydatki na porady 
i opinie prawne. Na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Krakowie, którą Pan Krzysztof Zadora 
złożył.  

mailto:marcinm1@vp.pl
http://www.iwanowice.pl/
mailto:sekretariat@iwanowice.pl
mailto:sekretariat@iwanowice.pl
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z życia gminy WIADOMOŚCI

Przebudowa drogi powiatowej łączącej 
Widomą z Iwanowicami Dworskimi
Około 2 mln 700 tys. zł otrzymała Gmina Iwanowice na przebudowę 
drogi powiatowej 2148K w miejscowościach Iwanowice Dworskie, 
Poskwitów, Widoma. Całkowity koszt inwestycji będzie wynosił ok. 
4 mln 500 zł. Wkład własny będzie finansowany po połowie przez 
Powiat Krakowski i Gminę Iwanowice.

Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na przygotowanie do-
kumentacji projektowej. W 2017 r. planowany jest częściowy wykup 
gruntów oraz przygotowanie dokumentacji. W 2018 r. rozpoczną się 
prace budowlane. Planowane zakończenie inwestycji to I kw. 2019 r.

Droga na całej długości będzie 
posiadała chodnik lub utwar-
dzone pobocze, częściowo 
zostaną także przebudowane 
skrzyżowania w Iwanowicach 
Dworskich oraz na Widomej (z 
drogą krajową E7).

Planowany harmonogram realizacji operacji
• IV kw. 2016  - przygotowanie przetargu
• I kw. 2017 – rozstrzygnięcie, podpisanie umowy, prace projekto-

we i geodezyjne, decyzja środowiskowa
• II kw. 2017 – podziały działek, złożenie projektu do Wydziału 

Architektury o wydanie decyzji ZRID
• III kw. 2017  - wydanie decyzji ZRID, wydanie decyzji w zakresie 

odszkodowań
• IV kw. 2017 – pierwsze wypłaty i rozpoczęcie robót budowlanych 
• I – III kw. 2018 – roboty budowlane, wypłaty odszkodowań
• IV kw. 2018  - zakończenie robót budowalnych, finalizacja wypłaty 

odszkodowań, odbiór zadania, płatności 
• I kw. 2019 – dokumentacje powykonawcze PODGiK, odbiór zada-

nia przez PINB, wydanie pozwolenia na użytkowanie 
• II kw. 2019 – rozliczenie operacji, kontrola na miejscu, pozostałe 

sprawy prawne i finansowe związane z operacją  

ŁUKASZ WRÓBLEWSKI 
Zastępca Wójta 

Wydłużenie okresu świecenia lamp 
ulicznych
Urząd Gminy Iwanowice informuje, że uwzględniając oczekiwania 
i wnioski mieszkańców gminy Iwanowice oraz mając na uwadze 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, dokonano zmiany 
ustawień sterowników oświetlenia drogowego na terenie gminy 
Iwanowice co będzie skutkować wydłużeniem okresu świecenia, 
które przedstawia się następująco:
 
Włączanie – pół godziny po zachodzie słońca,
Wyłączanie – 24.00,
Włączanie – 4.00,
Wyłączanie – pół godziny przed wschodem słońca.

Włączanie i wyłączanie odbywa się automatycznie za pomocą 
zaprogramowanych sterowników obsługiwanych przez właściciela 
sieci energetycznej tj. Tauron Dystrybucja S.A. W razie stwierdzenia 
niewłaściwej pracy oświetlenia drogowego lub o nieczynnych 
lampach ulicznych prosimy informować bezpośrednio: Pogotowie 
energetyczne tel. 991 lub Urząd Gminy Iwanowice:
tel. 12 388 40 03 w. 24
e-mail inwestycje@iwanowice.pl

Przekazywane informacje powinny zawierać:  
Nazwę miejscowości, rodzaj awarii, numery domów na wysokości 
których zgłaszana jest awaria (ewentualnie nr słupa lub stacji trans-
formatorowej), nazwisko i imię osoby zgłaszającej.

Ostatnie pożegnanie  

Ś.P. Jacek Sobczyk
Z głębokim żalem żegnamy Ś.P. Jacka Sobczyka (20.08.1965 - 14.10.2016) 
wieloletniego Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych (od 
21.05.2006 r.), członka Rady Sołeckiej miejscowości Żerkowice, aktywnego 
społecznika zaangażowanego w wiele inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa na 
terenie Gminy Iwanowice.

Druh Jacek Sobczyk został przyjęty do Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerko-
wicach w 1985 r. W 1998 r. został odznaczony odznaką - wzorowy strażak, a w 
2003 r. otrzymał odznakę za 20-letnią aktywną służbę w OSP Żerkowice. Pod 
koniec lat-90 tych XX wieku został wybrany naczelnikiem OSP Żerkowice i peł-
nił tą funkcję aż do śmierci. Trzykrotnie (2006 r.; 2011 r. i 2015 r.) został wybrany 
przez Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Iwanowice na 
Komendanta Gminnego OSP. Druh Jacek Sobczyk był zaangażowany w szereg  
inicjatyw na rzecz rozwoju jednostek OSP oraz podniesienia bezpieczeństwa w 
Gminie Iwanowice. Dziękujemy Ci za piękną i bezinteresowną służbę na rzecz 
mieszkańców naszej Gminy.

ROBERT LISOWSKI - Wójt Gminy Iwanowice 
MIROSŁAW ROSA - Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice

mailto:inwestycje@iwanowice.pl
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  
Gmina Iwanowice: styczeń - czerwiec 2017 

Widoma, 
Maszków, 

Zalesie

Domiarki, 
Poskwitów 

Stary i Nowy, 
Przestańsko

Iwanowice 
Dworskie, 

Iwanowice 
Włościańskie

Damice, 
Narama

Krasieniec Stary,  
Krasieniec Zakup.  

Żerkowice

Sieciechowice, 
Lesieniec, 

Zagaje

Celiny,  
Grzegorzowice M. 

Władysław

Biskupice, 
Sułkowice, 

Grzegorzowice 
Wielkie

3.01.2017 5.01.2017 11.01.2017 18.01.2017 20.01.2017 24.01.2017 26.01.2017 27.01.2017
7.02.2017 2.02.2017 8.02.2017 15.02.2017 17.02.2017 28.02.2017 23.02.2017 24.02.2017
7.03.2017 2.03.2017 8.03.2017 15.03.2017 17.03.2017 28.03.2017 23.03.2017 24.03.2017
4.04.2017 6.04.2017 12.04.2017 19.04.2017 21.04.2017 25.04.2017 27.04.2017 28.04.2017
2.05.2017 4.05.2017 10.05.2017 17.05.2017 19.05.2017 23.05.2017 25.05.2017 26.05.2017
6.06.2017 1.06.2017 14.06.2017 21.06.2017 16.06.2017 27.06.2017 22.06.2017 23.06.2017
1. wtorek 
miesiąca

1. czwartek 
miesiąca

2. środa 
miesiąca

3. środa 
miesiąca

3. piątek 
miesiąca

4. wtorek 
miesiąca

4. czwartek 
miesiąca

4. piątek 
miesiąca

UWAGA!!! ŚMIECI NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 7 RANO

W przypadku odpadów wielkogabarytowych prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe chęci 
uczestnictwa w zbiórce, celem sporządzenia listy zainteresowanych. Zgłoszenia należy dokonać z 
wyprzedzeniem minimum 2 dni przed terminem zbiórki wg harmonogramu. Informujemy, że każ-
dego rodzaju zmiany lub informacje dotyczące powyższego harmonogramu będą publikowane na 
stronie internetowej  Gminy Iwanowice www.iwanowice.pl 

Wszelkie informacje, dostępne są pod nr telefonu (12) 3884003 wew. 12 lub adresem mailowym 
sekretariat@iwanowice.pl

Harmonogram walnych 
zebrań jednostek OSP  
z terenu gminy 
Iwanowice – 2017

Lp. Jednostka OSP Data Godz.

1. NARAMA 07.01.2017 17.00
2. ŻERKOWICE 14.01.2017 16.00
3. MASZKÓW 14.01.2017 18.00
4. KRASIENIEC STARY 21.01.2017 16.00
5. SIECIECHOWICE 21.01.2017 18.00
6. SUŁKOWICE 28.01.2017 16.00
7. WŁADYSŁAW 28.01.2017 18.00
8. BISKUPICE 04.02.2017 17.00
9. GRZEGORZOWICE 11.02.2017 17.00
10. CELINY 18.02.2017 17.00
11. ZALESIE 25.02.2017 17.00
12. WIDOMA 04.03.2017 17.00
13. POSKWITÓW 11.03.2017 17.00
14. DAMICE 18.03.2017 17.00
15. IWANOWICE 25.03.2017 17.00
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informacje ULICE W NARAMIEinformacje ULICE W NARAMIE

Informacja dla 
przedsiębiorców 
mieszkających w Naramie 
W związku z Uchwałą XXIII/231/2016 Rady 
Gminy Iwanowice w sprawie: nadania 
nazw ulic dróg publicznych w miejscowo-
ści Narama 

INFORMUJEMY PRZEDSIĘBIORCÓW za-
mieszkałych na terenie sołectwa Narama o 
konieczności dokonania zmiany wpisu w 
Centralnej Ewidencji Działalności Gospo-
darczej.

Przedsiębiorca wypełniając wniosek 
CEIDG -1 podaje adres zamieszkania, 
adres prowadzenia działalności (główny i 
dodatkowe) oraz adres do doręczeń (do-
tyczy zmiany powstałej wskutek nadania 
miejscowości Narama ulic).

Zmiany należy jej dokonać w ciągu 7 
dni od zmiany. Informacja zgłoszona za 
pośrednictwem CEIDG jest jednocześnie 
zgłoszeniem zmiany do GUS, urzędu skar-
bowego oraz ZUS/ KRUS.

Wniosek CEIDG przedsiębiorca może 
złożyć: 
• osobiście ( w dowolnym urzędzie miasta/ 

gminy) – druk można wypełnić np. tu: 
www.ifirma.pl/ceidg

• wysłać listem poleconym – podpis na 
formularzu powinien być potwierdzony 
notarialnie

• przesłać drogą elektroniczną np. ze stro-
ny www.ceidg.gov.pl

Złożenie wniosku CEIDG jest wolne od 
opłat. 
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informacje NOWY SAMOCHÓD STRAŻACKI

W dniu 18 września br. odbyła się w 
Sieciechowicach uroczystość poświęcenia nowego 
samochodu strażackiego. Ceremoniał poświęcenia 
poprzedziła Msza św. odprawiona przez ks. 
proboszcza Tomasza Zięcika oraz ks. Dominika 
Kostona. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra 
Dęta „Hejnał” z Sieciechowic. 

Starostami uroczystości byli: Pani Anna Stachura oraz Pan Mariusz 
Kik natomiast chrzestnymi: Pani Beata Bańka oraz Pan Krzysztof Gur-
biel; Pani Elżbieta Zdeb oraz Pan Paweł Rusek; Pani Sylwia Żurowicz 
oraz Pan Michał Miśkiewicz; Pani Justyna Bubetty oraz Pan Szczepan 
Wójcik; Pani Wioletta Wącławska oraz Pan Mirosław Bałazy; Pani Mar-
ta Małek oraz Pan Tomasz Patoła; Pani Elżbieta Basoń oraz Pan Daniel 
Czop; Pani Joanna Patoła oraz Pan Paweł Marchański; Pani Marzena 
Cieślik oraz Pan Michał Cieślik; Pani Elżbieta Machalica oraz Pan Paweł 
Tokarz; Pani Joanna Mastalerczyk oraz Pan Wojciech Marchański; Pani 
Katarzyna Kaczmarek oraz Pan Mariusz Natkaniec. 

W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in.: 
Pani Poseł Agnieszka Ścigaj, Pan Łukasz Smółka - dyrektor gabinetu 
politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Pan Tadeusz 
Nabagło - Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Marek Piekara - Wice-
przewodniczący Rady Powiatu, Pan Tadeusz Durłak - Burmistrz Miasta 
i Gminy Skała, Pan Mirosław Rosa - Przewodniczący Rady Gminy Iwa-
nowice, Pan Robert Lisowski - Wójt Gminy Iwanowice, Pani Anna Tar-
ko - Sekretarz Gminy Iwanowice, Pani Joanna Domajewska - Skarbnik 
Gminy Iwanowice, Radni Rady Gminy Iwanowice, Druh Leszek Zięba 

- Prezes Zarządu Powiatowego OSP; przedstawiciele Małopolskiego Ko-

mendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komen-
danta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Pan Kazi-
mierz Pięta - Komendant Policji w Skale, dyrektorzy szkół i przedszkola 
z Sieciechowic, sołtysi z Sieciechowic, Grzegorzowic oraz Lesieńca. 
Uroczystość prowadziła Pani Monika Świątek - dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Promocji. 

W spotkaniu wzięły udział wszystkie poczty sztandarowe i jednost-
ki OSP z Gminy Iwanowice (14 jednostek) na czele z komendantem 
gminnym Jackiem Sobczykiem oraz zaprzyjaźnione jednostki z gmin 
ościennych tj. OSP z Barbarki, Przybysławic i Minogi- gmina Skała, OSP 
z Wysocic, Żarnowicy, Ściborzyc, Czapel Małych - gmina Gołcza, OSP z 
Michałowic i Wilczkowic – gmina Michałowice, OSP Miłocice i Kacice – 
gmina Słomniki, OSP Czerna – gmina Krzeszowice. 

Uroczystość była okazją do wręczenia medali, podziękowań i wy-
różnień dla druhów z jednostki OSP w Sieciechowicach. M.in. złotym 
medalem za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony druh Bolesław 
Wróblewski. 

Prezentowany samochód marki IVECO Euro Cargo został zaku-
piony dla Jednostki OSP Sieciechowice ze środków Budżetu Gminy 
Iwanowice w kwocie 200 tys. zł, ze środków Wojewódzkiego Zarządu 
OSP w kwocie 150 tys. zł, oraz z dotacji Komendy Wojewódzkiej Straży 
Pożarnej w Krakowie w kwocie 100 tys. zł. Samochodowi nadano imię 

„Gabryś”. 

Gratulujemy druhom z Sieciechowic nowego samochodu strażac-
kiego i życzmy aby jak najrzadziej musieli z niego korzystać do akcji 
przeciwpożarowych.

Poświęcenie samochodu 
strażackiego  
w Sieciechowicach
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Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) rozpo-
częła projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM” Program jest skierowany 
do osób po 30 roku życia, zainteresowanych założeniem własnej 
firmy, mieszkających w  powiecie proszowickim, miechowskim, bo-
cheńskim, myślenickim, wielickim, krakowskim lub na terenie miasta 
Krakowa. Zakłada się, że na terenie każdego z powiatów powstanie 
ok.100 nowych mikroprzedsiębiorstw. Każdy kandydat zakwalifiko-
wany do projektu może liczyć na  kwotę dofinansowania w wyso-
kości 24.500 zł.  Dodatkowo wykwalifikowani doradcy zatrudnieni 

przez MARR S.A gwarantują pomoc zarówno przed założeniem firmy 
m.in. w pisaniu biznes planu, jak i przez pierwszy rok prowadzenia 
działalności. Pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych oraz 
wszelkie informacje uzyskać można w Powiatowym Punkcie Infor-
macyjnym powiatu krakowskiego oraz miasta Krakowa przy ulicy 
Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków  oraz pod numerami telefonu:
12 617 99 42, 12 617 99 43 – Miasto Kraków
12 617 99 45 – Powiat Krakowski
Szczegółowe informacje na www.marr.pl
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Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w kościele 
parafialnym w Iwanowicach przez księdza wikariusza Marcina Żucho-
wicza, podczas której Dostojni Jubilaci odnowili złożone przed wielu 
laty przysięgi małżeńskie, co wywołało wiele wzruszeń i emocji. Na-
stępnie Małżonkowie, wraz z towarzyszącymi im bliskimi osobami 

– dziećmi, wnukami, znajomymi, udali się do Zajazdu pod Jaskółka-
mi, gdzie odbyło się spotkanie okolicznościowe organizowane przez 
Urząd Gminy Iwanowice. Wówczas, po serdecznym powitaniu Jubila-
tów i zgromadzonych gości przez Panią Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Bibliotek – Monikę Świątek, Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego w Iwanowicach Anna Tarko odczytała list gratulacyjny, z którego 
wypłynęło wiele słów uznania i serdeczne życzenia. Następnie Wójt 
Gminy Iwanowice Robert Lisowski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego w uroczysty sposób wręczyli odznaczenia, kwiaty i prezen-
ty zgromadzonym Jubilatom.
 
Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziły następujące 
pary z terenu Gminy Iwanowice:
 
1. Mirosława i Bronisław Adamek z Sułkowic, 
2. Zofia i Paweł Arndt z Poskwitowa, 
3. Antonina i Józef Bąchorek z Sieciechowic, 
4. Danuta i Władysław Dziura z Iwanowic Włościańskich, 
5. Janina i Stanisław Fundament z Iwanowic Włościań., 
6. Alina i Jan Janeczek z Zalesia, 
7. Stanisława i Marian Jurkowski z Krasieńca Zakupnego, 
8. Kazimiera i Adam Kaźmierowski z Widomej, 
9. Stanisława i Jerzy Kmita z Iwanowic Dworskich, 
10. Stanisława i Władysław Kluzek z Naramy, 
11. Kazimiera i Mieczysław Lis z Sieciechowic, 

12. Tekla i Czesław Natkaniec z Żerkowie, 
13. Halina i Stanisław Mularczyk z Sieciechowic, 
14. Halina Magdziarz-Pawłowska i Stanisław Pawłowski 
z Maszkowa, 
15. Wiesława i Stanisław Pocięgiel z Żerkowic, 
16. Otylia i Franciszek Samburski z Celin, 
17. Zofia i Stanisław Sieprawski z Damic, 
18. Helena i Leszek Stojek z Naramy, 
19. Aleksandra i Henryk Świerk z Celin, 
20. Wiesława i Mieczysław Wadowski z Przystańska, 
21. Maria i Marian Wroński z Naramy.

Natomiast medalami za 60-letni staż małżeński uhonorowani zostali:
 
1. Józefa i Stefan Gadula z Sieciechowic,  
2. Tekla i Czesław Natkaniec z Żerkowic.

W tej radosnej uroczystości udział wzięli także: Przewodniczący 
Rady Gminy Iwanowice Mirosław Rosa, Skarbnik Gminy Iwanowice 
Joanna Domajewska, Pracownicy Referatu Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich Urzędu Gminy.

O oprawę muzyczną spotkania zadbali: Zespół Śpiewaczy Ludo-
wych z Maszkowa z kierownikiem Panią Wiesławą Bartuś oraz Kapela 
Ludowa Maszkowiacy z Maszkowa  z kierownikiem Panem Czesławem 
Małek.

ANNA TARKO Sekretarz Gminy 
Zdjęcia autorstwa Pawła Morka

z życia gminy ZŁOTE GODY

Złote Gody  
par małżeńskich 

16 października 2016 r. małżonkowie z 
terenu Gminy Iwanowice świętujący 50. 
rocznicę ślubu - Złote Gody oraz małżonkowie 
obchodzący 60. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego – Diamentowe 
Gody uhonorowani zostali Medalami 
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przyznawanymi przez Prezydenta RP.
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z życia gminy ZŁOTE GODY
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z życia gminy DZIENNIK Z PODRÓŻY

17.10.2016 
Dzisiaj wyruszamy – kierunek Litwa – 

Landwarów. Długa droga przed nami, około 
800 km. Mamy jednak nadzieję że szybko 
nam minie, gdyż uczestnicy i towarzystwo 
jest wyborowe. Na tę wyprawę wyruszają 
uczniowie z Gminnego Zespołu Szkół w Iwa-
nowicach, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Widomej, uczniowie ze Szkoły….
 Z tej naszej podróży do miejsc znanych i 
mniej znanych codziennie postaramy się 
umieszczać relację oraz zdjęcia. Czytajcie i 
oglądajcie. Pozdrawiamy:)  
Reporterzy Litwa 2016

18.10.2016 
Witamy:) Podróż minęła w miarę 

szybko i szczęśliwie (na 1 zdjęciu litewski 
krajobraz zaraz po przekroczeniu granicy). 
Na miejscu byliśmy około 12.00. Landwarów 
(Lentvaris po litewsku) przywitał nas piękną, 
słoneczną pogodą. Szybki kwaterunek i już 
wyruszamy zwiedzać miasto. Landwarów 

……Podczas spaceru ukazują nam się jeziora, 
a w tle piękny Pałac Tyszkiewiczów….. Czasu 
mamy dużo więc udajemy się do parku 
położonego wokół pałacu. Park kłania nam 
się pięknymi barwami jesieni, a szeleszczące 
pod nogami liście opowiadają historię tego 
miejsca...

19.10.2016 
Witamy wszystkich serdecznie w 

drugim dniu naszej podróży przez Litwę….
Raniutko jemy śniadanko i autobusem 
wyruszamy na wizytę do szkoły w Starych 
Trokach. ….Szybkie przygotowania i jeste-
śmy gotowi do występów. Pierwsi swoje 
umiejętności taneczno – wokalne prezen-
tują uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Widomej. Drudzy w kolejności na deskach 
pięknej szkolnej sceny występują uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Celinach. Potem 
mecz….Po meczach udajemy się na gościn-
ny obiad i już czeka na nas kolejny punkt 
programu – zwiedzanie z przewodnikiem 
Trok – niezwykłego miasta nazywanego 
przez wielu Litewską Wenecją….Myślicie że 
to koniec naszego dzisiejszego dnia, mylicie 
się, po kościele ruszamy dalej tym razem 
autobusem, w kierunku kolejnego Pałacu 
Tyszkiewiczów...

20.10.2016 
Witamy, kolejny dzień za nami….

Dzień rozpoczął się od wizyty w szkole w 
Bezdanach. …Wizytę rozpoczęliśmy poka-
zem umiejętności uczniów z Zespołu Szkół 
im. św. Jana Pawła II w Iwanowicach, którzy 
zaprezentowali swoje talenty aktorskie 
przedstawiając „Calineczkę”. …Po wizycie w 

szkole ruszyliśmy dalej, aby uczestniczyć w 
żywej lekcji historii. Z przewodnikiem od-
wiedziliśmy dwa miejsca bardzo ważne dla 
wszystkich Polaków mieszkających na Litwie 
i w Polsce. Miejsca związane z ważnym dzia-
łaczem społecznym i niepodległościowym 

– Józefem Piłsudskiego. ..Muzyka towarzyszy 
nam dziś cały dzień podczas przejazdów 
autokarem, śpiewamy pieśni patriotyczne, 
turystyczne i religijne. Racje mają Ci którzy 
twierdzą że, muzyka łączy ludzi…

21.10.2016 
Witamy, albo i dobry wieczór bo już 

późno… Większość dnia dzisiejszego spędzi-
liśmy w szkole w Grzegorzewie. Uczą się w 
niej dzieci polskie i rosyjskie…..Tym razem 
gospodarze rozpoczęli od występów, za-
chwycając nas swoim tańcem i śpiewem….
Po występach czekał na nas słodki poczę-
stunek oraz zajęcia integracyjne. Następnie 
pojechaliśmy do Trok do fabryki czekola-
dy, gdzie uczyliśmy się robić czekoladki i  
ozdabiać ciasteczka….Po posiłku czekała 
nas kolejna niespodzianka, wspólne śpiewy 
i pląsy przy akompaniamencie gitary, w 
doborowym towarzystwie Sióstr Zakonnych 
u których nocujemy…

Kierunek Litwa 
dziennik z podróży
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z życia gminy DZIENNIK Z PODRÓŻY

22.10.2016
Dziś zwiedzaliśmy Wilno, a ponieważ 

mieliśmy do dyspozycji autokar była to wy-
cieczka objazdowa. Śniadanie było o godz. 
7.00, pobudka dużo wcześniej, ale daliśmy 
radę. Pierwszy punktem wycieczki było 
uczestnictwo we Mszy Św. w Kaplicy Ostro-
bramskiej. Tu czekała na nas niespodzianka 
zostaliśmy powitani jako Grupa z Gminy 
Iwanowice przez Ks. Roberta Mojsiewicza, 
a nasze nauczycielki zostały poproszone o 
zaśpiewanie psalmu. Uczestnictwo we Msza 
Św. było dla nas wielkim przeżyciem ducho-
wym i emocjonalnym. Potem udajemy się na 
Cmentarz na Rossie. Zapalamy znicz przed 
płytą nagrobną matki Józefa Piłsudskiego 
oraz miejscem gdzie znajduje się samo serce 
J. Piłsudskiego. Na tym cmentarzu odwiedza-
my też groby wielu znanych oraz zasłużo-
nych ludzi dla Wilna; malarzy , rzeźbiarzy. 
Po tej wizycie autokarem przejeżdżamy i 
zwiedzamy piękny barokowy Kościół św. Pio-
tra i Pawła położony na Antokolu. Czas goni 
więc wyruszamy dalej, przed nami wzgórze 
Trzech Krzyży – zwane górą Trzykrzyska. Bia-
łe Trze Krzyże znajdujące się w tym miejscu 
są pomnikiem i symbolem chrześcijaństwa, 
a z miejsce w którym się znajdują można 
oglądać jak na dłoni całą panoramę Wilna. 
Przed nami już ostatni punkt naszej wyciecz-
ki Ponary miejsce masowych mordów w 
czasie II Wojny Światowej…

23.10.2016 
Witamy, już jesteśmy w domu, ale 

nie bylibyśmy reporterami gdybyśmy nie na-
pisali co robiliśmy w ostatni dzień naszego 
pobytu na Litwie. Niedzielę rozpoczęliśmy 
od zwiedzania kościoła w Landarowie, póź-
niej wynajętym autokarem pojechaliśmy do 
Wilna. Zwiedzanie Wilna rozpoczęliśmy do 
Ostrej Bramy, później udaliśmy się do galerii 
rzeźby. Następnie po drodze odwiedziliśmy 
kilka kościołów i cerkwi: kościół św. Tere-
sy, cerkiew św. Ducha, oraz grekokatolicki 
kościół Trójcy Świętej….Wędrując dalej, do-
tarliśmy do ulicy Literatów i Muzeum Adama 
Mickiewicza, gdzie nasz wieszcz mieszkał 
przez 3 miesiące. Po drodze do kościoła 
p.w. św. Ducha, gdzie uczestniczyliśmy we 
mszy św., odwiedziliśmy jeszcze kościół Św. 
Anny…… 

Dziękujemy wszystkim tym którzy przyczy-
nili się do naszego wyjazdu. Dziękujemy Pan 
Dyrektor Annie Krawczyk i Monice Świątek 
za organizację wyjazdu, dziękujemy również 
wszystkim Nauczycielom za wsparcie, 
opiekę i dobrą zabawę. Był to nasz pierwszy 
wyjazd na Litwę, ale mamy nadzieję że nie 
ostatni. 

REPORTERZY LITWA 2016
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11 Listopada jest datą 
szczególną w historii 
Polski. W całym kraju 

obchodzone są uroczystości z 
okazji odzyskania niepodległości. 
W naszej gminie obchodziliśmy 
to święto w sposób uroczysty, 
ale nieco inny niż w latach 
poprzednich.

Tradycyjne w godzinach porannych odbył się przemarsz pocztów 
sztandarowych pod Pomnik Pamięci Ofiar II Wojny Światowej, gdzie 
zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli: przedszkoli, szkół pod-
stawowych, gimnazjów, OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, Rady Powiatu, 
Partii Politycznych oraz Sołtysów, Rady Gminy i Władz Gminy Iwanowi-
ce. Po uroczystym złożeniu kwiatów głos zabrał Pan Robert Lisowski – 
Wójt Gminy Iwanowice, który przypomniał nam wydarzenia historycz-
ne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918. 
Następnie w kościele pw. Trójcy Świętej ks. Marcin Żuchowicz odprawił 
uroczystą Mszę Św. Oprawę muzyczną podczas Mszy Św. zapewniła 
Orkiestra Dęta „Naramianka”.

z życia gminy 11 LISTOPADA

W tym samym dniu od godz. 14.00 dla uczczenia tak ważnego 
Święta dla Polski rozpoczęły się XVI, a zarazem i I Gminne Terenowe 
Biegi Niepodległościowe. Biegi odbywały się w dwóch kategoriach; 
a) kategorii dla szkół – w której biegły dziewczynki ze szkół 
podstawowych na 300m, chłopcy ze szkół podstawowych na 
600m, dziewczyny z gimnazjów na 800m oraz chłopcy z gim-
nazjów na 1200m, dodatkowo odbyły się biegi sztafetowe 
dla szkół podstawowych 4x500m oraz gimnazjów 4x1000m,   
b) kategorii open – w której biegli młodzież i dorośli na 4km.

W biegach uczestniczyły dzieci i młodzież, ze wszystkich szkół z te-
reny Gminy Iwanowice. Wyniki biegów przedstawiają się następująco:
 
1. Dziewczynki – szkoły podstawowe 300m 
I miejsce – Patrycja Kuliś – SP Sieciechowice 
II miejsce – Karolina Prześlica – SP Widoma 
III miejsce – Inez Tokarz – SP Sieciechowice

2. Dziewczyny – gimnazja – 800m 
I miejsce – Olga Rerutko – Gimnazjum Narama 
II miejsce – Wiktoria Kobińska – Gimnazjum Grzegorzowice 
III miejsce – Magdalena Kurbiel – Gimnazjum Poskwitów

3. Chłopcy – szkoły podstawowe 600m 
I miejsce – Bartłomiej Kowalczyk – SP Narama 
II miejsce – Mateusz Zając – SP Sieciechowice 
III miejsce – Mateusz Zając – SP Widoma

4. Chłopcy – gimnazja 1200m 
I miejsce – Konrad Klupa – Gimnazjum Poskwitów 
II miejsce – Karol Wygaś – Gimnazjum Sieciechowice 
III miejsce – Dariusz Durman – Gimnazjum Sieciechowice

5. Sztafeta – szkoły podstawowe 
I miejsce – SP Narama 
II miejsce – SP Damice 
III miejsce – SP Celiny

6. Sztafeta – gimnazjum 
I miejsce – Gimnazjum Narama 
II miejsce – Gimnazjum Grzegorzowice 
III miejsce – Gimnazjum Poskwitów

7. Bieg indywidualny – kategoria open 
I miejsce – Mariusz Szczegielniak - Miechów 
II miejsce – Hubert Wójcik – Grzegorzowice Wielkie 
III miejsce – Grzegorz Świątek – Przestańsko

Pozostałe wyniki dostępne są pod linkami: 
http://www.protimer.pl/bio/export/results_online/289/2309 
http://www.protimer.pl/bio/export/results_online/289/2307 
http://www.protimer.pl/bio/export/results_online/289/2308 
http://www.protimer.pl/bio/export/results_online/289/2296 
http://www.protimer.pl/bio/export/results_online/290/2297

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Po zakończeniu rywalizacji wszyscy zawodnicy oraz zaproszeni go-
ście o godzinie 16.00 w asyście Orkiestry Dętej Hejnał pod batutą Pana 
Tadeusza Faracika przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie 
złożyli kwiaty na grobie księdza Tomasza Banacha – byłego żołnierza 
Armii Krajowej. Następnie wszyscy zgromadzili się pod szkołą w Sie-
ciechowicach, gdzie głos zabrał Dyrektor szkoły Pan Janusz Maj, który 
wprowadził zebranych w atmosferę patriotycznego święta i przywitał 
zaproszonych gości oraz licznie zebranych mieszkańców Gminy. Po 
przywitaniu głos zabrał Wójt Gminy Iwanowice, który również serdecz-
nie przywitał zgromadzonych i podziękował organizatorom. Następnie, 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.protimer.pl%2Fbio%2Fexport%2Fresults_online%2F289%2F2309&h=5AQFFMyDBAQGXy3_znvbH-hnzgMCPQjNbI8sykv7WuDxGWg&enc=AZM77dpOfbvuPx8GUiGoy5RwJjr0N7rvPzJxt7W6oI6xJg-L3msC0JG2YMwVy9NAvzlE3eaiELMfCfF5xNWGDudttXtMz8sTMUxBybBC27DJAa_wiLuQpDl3V7TyB5uG6YAkxMbewgftQW07WD-HGwM0ca-2px2QpnEg0Nh5ElWDi9n_JKq5Vsbj_vYYO8gPdw0&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.protimer.pl%2Fbio%2Fexport%2Fresults_online%2F289%2F2307&h=2AQGsgbl3AQEpJ12DP92FG1jq1t8qjZDrF5ahxxUr_IQO7A&enc=AZOmv9bElZw87bfQ_iE07j2lOBwnaViM1PoKNtcVErvwVyK9QVz7l5xjqmmKvA-f-wKQLHLog-ahehcdA4uoHhz1khEazbdetRwY-fbETOFsDQtSkmWe4upN49y9eHOkUnDW6802FN7TYnsQ9cyu3b_seAletsAp3AkCrIYD2DLmKrbXDwOxD2UxeL5-8Iup82g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.protimer.pl%2Fbio%2Fexport%2Fresults_online%2F289%2F2308&h=HAQHTM16OAQHU0IJqJtiWhCri3rMyEG1Jxz5EllkqsWsJCQ&enc=AZPdlz7DTTwG5IEN5lVFJBFOo1siSlu07RuKsmtQOp74U3aWkpqnIzw5Jc0ZjXDOQR8JIzdeVpTdz2_eJV2ZsLpqwj4h15qXbxIDuwhwRj_Aj7elJ8Fitc6xnOhqy4W7n8aGVD8HujaLHIK9af4tJ3TPujB1EhrTcf2UdbzqH_qB6LTn5t8stRO9zofTF8RJddI&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.protimer.pl%2Fbio%2Fexport%2Fresults_online%2F289%2F2296&h=0AQEzcKC0AQHQ_JcaOcW8qGHeOK0Ez_P6I_xekJ5A5WjF9w&enc=AZNu4FB52Kisgist174jCqmVoiw7P71jIa8lS19C9Q-oRqWhhdlnCuMh4qmhZy_GkEWGaCnf16yDRJ6zitFlEOKoAgT0NOy_V4fFQWC6LQXwTprEfQjEcn8j31a4_3F9aIBylIeRnsjzEtp1warXP9_K8MlbFqrb_47Zcvn1y9jwja2TGLmC-y7PR7ydge3tQqM&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.protimer.pl%2Fbio%2Fexport%2Fresults_online%2F290%2F2297&h=mAQEx19atAQH8ibKgLM8QzbPUwfN6e5G7YLku8-f7jGRGdQ&enc=AZMtxYgQCEfFLBwv2LhAucoGMCgb_kHRlAX3mr0BOizfJGIfEUUH6eAKTftqngUB9RMrrRcDbVpCoxKuOJDmtdwfEmZ-Ko40XTawKdBifAYj7AkTqR6UDJpCTPYUZDCuqmV6bLV_tZAqQr0dYcQksaJigPSURaZEdbcP3jeTxZbDCMJr1TXG3LwjyPCxLYGbOMk&s=1
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z życia gminy 11 LISTOPADA

razem z Dyrektorem Gimnazjum w Grzegorzowicach Panem Stanisła-
wem Szymskim wręczyli puchary, medale i nagrody dla uczestników 
Biegów Niepodległościowych. W kolejnej części uroczystości przybyli 
mogli usłyszeć koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry 
Dętej Hejnał oraz przyłączyć się do wspólnego śpiewania przy ognisku. 
Pomimo pogarszającej się aury uczestnicy obchodów świętowali dalej, 
pozostała część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Na począt-
ku, na rozgrzanie wszyscy mogli zjeść pyszną grochówkę przygotowa-
ną przez Panie z OWS w Sieciechowicach. Następnie zgromadzeni z 
Gronem Pedagogicznym Szkoły w Sieciechowicach ochoczo śpiewali 
Pieśni Legionowe takie , jak: „,My, Pierwsza Brygada”, „Wojenko, wojen-
ko”, czy też „Białe róże” .

Składanie kwiatów, biegi niepodległościowe, wspólne śpiewanie 
są nie tylko wspaniałym świadectwem upamiętnienia wydarzeń z 11 
listopada 1918 roku, ale również okazją aby uświadomić i ukazać mło-
demu pokoleniu z naszej Gminy jak ważne są wartości przynależności 
do narodu polskiego oraz patriotyzmu.

Wójt Gminy Iwanowice oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Bibliotek w Iwanowicach składają serdeczne podziękowania orga-
nizatorom: Panu Stanisławowi Szymskiemu Dyrektorowi Gimnazjum 
Noblistów Polskich, Panu Januszowi Majowi Dyrektorowi Szkoły im. 
Szarych Szeregów w Sieciechowicach oraz nauczycielom i pracow-
nikom tych szkół, grupie nieformalnej – Pani Jadwidze Nogieć, Pani 
Aleksandrze Karni, Panu Grzegorzowi Siucie, Panu Arkadiuszowi Nie-
wiadomskiemu, Pani Annie Stachurze. Dziękują również pocztom 
sztandarowym, radnym, sołtysom, jednostkom OSP, delegacjom ze 
szkół podstawowych oraz gimnazjów składającym kwiaty za pamięć 
i obecność. Szczególne podziękowania składają również członkom 
Orkiestry Dętej „Naramianka” oraz Orkiestry Dętej „Hejnał” za uświet-
nienie uroczystości tak porannych jak i popołudniowych. Jednostkom 
OSP Sieciechowice oraz Grzegorzowice dziękują za zabezpieczenie 
całej imprezy, a Pani Krystynie Siucie i Wojciechowi Siucie za obsługę 
medyczną. Podziękowania swoje kierują również do pań z OWS Siecie-
chowice za pyszną grochówkę oraz pracownikom Małgorzacie Kwie-
cień i Pawłowi Morkowi za obsługę multimedialną.

MONIKA ŚWIĄTEK, ARKADIUSZ NIEWIADOMSKI 

https://www.facebook.com/GminaIwanowice/photos/ms.c.eJxFzlEOwDAIAtAbLSJF6~;0vtqym7vcFUDhLAMqTu7gfXAhL98QPtUxh64LrJEID8SVUOZANcYF~_KporZCdsoEc1o~_zHMJVlp7L5ArHLJX8~-.bps.a.1239455169411207.1073741858.227427457280655/1239511192738938/?type=3
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Dokładnie 20 września 2016 
r. to dzień, w którym artykuł 
pt. „Gdy życie zmienia się nie 
do poznania …, czyli historia 
samotnej matki i praca asystenta 
rodziny” trafia na stronę 
internetową Urzędu Gminy 
Iwanowice, GOPS Iwanowice 
oraz portal społecznościowy 
Gminy - faceebook. 

W głowie kotłują się myśli, czy artykuł od-
zwierciedli ciężką sytuację rodziny? Czy może 
zostanie potraktowany przez odbiorców jak 
każdy inny apel o pomoc, bo przecież Inter-
net obecnie jest przepełniony tego typu hi-
storiami (niekoniecznie prawdziwymi).

Godzina 14:10 odbieram pierwszy telefon 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 
sympatyczny głos: „Mam rower dla P. M, kiedy 
i gdzie mogę go dostarczyć”. Zapada cisza, po 
chwili dociera do mnie, że to już się dzieje… 
Podczas spotkania okazuje się, że P. Michał Le-
leń z żoną pomimo, iż sami wychowują trójkę 
dzieci są gotowi pomagać potrzebującym. 
Oprócz roweru zakupili meblościankę z biur-
kiem dla chłopca, przekazali również fotel ob-
rotowy, ciekawe książki oraz gry edukacyjne. 
Przygotowali również paczkę z produktami 
spożywczymi dla rodziny. Kolejne telefony, 
każdy pyta co się przyda, oferując rzeczy do 
oddania.

Zespół ludzi zorganizowany przez Panią 
Martę Mazur, który otoczył swoim wparciem 
rodzinę, która wydawać by się mogło była w 
sytuacji bez wyjścia sprawił, że emocje się-
gały „zenitu”. Pani Marta wraz z mężem po-
ruszyła „niebo i ziemię” zarażając naszą akcją 
wszystkich swoich znajomych, rodzinę, a co 
więcej ludzi zupełnie obcych sobie. Napły-
wające wiadomości oraz zdjęcia zgromadzo-
nych przez P. Martę (w dużej mierze zupełnie 
nowych) art. gospodarstwa domowego, prze-
pełniały skrzynkę każdego dnia, a nawet nocy.

Kilkanaście a nawet kilkadziesiąt minut 
spędzonych na telefonie to może tylko czę-
ściowo zobrazować, co działo się w sercu 
asystenta. Chociaż bywały również cięższe 
chwile, kiedy brak zrozumienia innych, któ-
rzy nie do końca pozytywnie odebrali całe 
przedsięwzięcie, powodował zwątpienie w 
sens swojej pracy i pomocy na rzecz drugiego 
człowieka.

Mija czwarty czy piąty dzień akcji, trudno 
teraz to wszystko uporządkować, ponieważ 
to działo się tak nagle i spontanicznie. Mamy 
już praktycznie całe wyposażenie, łącznie z 
narożnikiem i komodą od P. Marty, meblo-
ścianką od P. Michała oraz szafką i zlewem od 
P. Agnieszki Cieklińskiej, która uszyła również 
przepiękną pościel dla chłopca. Zatem szybki 
bilans – wyposażenie jest, brakuje tylko farb, 
mebli kuchennych, paneli, pieca oraz najważ-
niejszego, ludzi z potencjałem, którzy wyko-
nają remont.

Wizyta w rodzinie już w nowym lokalu - 
rozmowa na temat remontu. Klientka posta-
nawia zadzwonić o pomoc do brata, z którym 
do tej pory sporadycznie się spotykała. Pan 
Krzysztof, jak się okazuje budowlaniec, a w 
dodatku „złota rączka” mówi: „czytałem arty-
kuł, jak mógłbym nie pomóc”. P. Krzysztof ra-
zem z synem P. M z pierwszego małżeństwa, 
który pomimo trudnego dzieciństwa, całym 
sercem jest z mamą, deklarują przeprowadze-
nie remontu.

Mamy kolejny dzień, który okazuje się 
„manną z nieba”. Dzwoni mieszkanka sąsied-
niej gminy, opowiada, że pracuje w jednym ze 
znanych marketów budowlanych w Krakowie 
i prosi o przygotowanie pisma z listą potrzeb-
nych nam rzeczy. P. Anna prowadzi rozmowy 
z Dyrektorem, który okazuje się bardzo przy-
chylnym człowiekiem, wrażliwym na niesie-
nie pomocy innym ludziom. Dzięki P. Annie i 
jej pracodawcy mamy farby, meble kuchenne, 
baterię sanitarną, panele do pokoju chłopca 
oraz gumolit do kuchni. Tym samym nasza 
rodzinna ekipa rozpoczyna prace remontowe 

(szpachlowanie, malowanie). W tym samym 
czasie, dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy ze 
strony P. Tadeusza Świerka oraz pracowników 
realizujących prace społecznie użyteczne w 
naszej gminie, zostały położone panele w po-
koju chłopca, wykoszona trawa oraz wycięte 
krzaki wokół budynku.

Przychylności Pana Tadeusza oraz jego 
cierpliwości do pomysłów asystenta sprawiła, 
że udało się przewieźć wszystkie rzeczy od 
poszczególnych darczyńców i fundatorów.

Pamiętny dzień odbioru – jesteśmy pod 
domem u P. Marty, witają nas jej życzliwi ro-
dzice. Nie chce się wierzyć – cały ogromny 
przedpokój zastawiony był paczkami rzeczy 
dla rodziny (narożnik, komoda, dywaniki, fi-
ranki, koce, pościel, ręczniki, szkliwo, czajnik 
elektryczny, mikser, garnki, ubrania, gry, ma-
skotki, piłka, kwiatek, itd.). Nie sposób w tym 
momencie wymienić wszystkich rzeczy. Ser-
deczności oraz pozytywnej energii rodziny 
P. Mazur nie da się określić. Jako asystent ro-
dziny serdecznie Wam dziękuję. Do pomocy 
przyłączyła się również znajoma P. M., P Anna, 
która przekazuje dywan do pokoju chłopca 
oraz stół i kilka rzeczy potrzebnych do domu. 
P. Anna opowiedziała, jakie „parszywe” życie 
miała P. M, ile wycierpiała podczas małżeń-
stwa, dziękowała za całą pomoc na rzecz ro-
dziny.

Do akcji włączył się również lokalny 
przedsiębiorca Pan Marcin Grochowski - wła-
ściciel zakładu stolarskiego, który skręcił i za-
montował meble kuchenne. Prace nabierają 
tempa ponieważ czas nagli, trzeba zakończyć 
przeprowadzkę, właścicielka poprzedniego 
domu naciska na usunięcie rzeczy.

Podczas gdy chłopiec jest w szkole razem 
z jego kuzynką (córką P. Krzysztofa, która jako 
pierwsza przyjechała odwiedzić chłopca i 
cieszyć się jego szczęściem) urządzamy jego 
nowy pokój i przygotowujemy prezenty na 
powitanie. Wcześniej kuzynostwo widywało 
się sporadycznie ponieważ zarówno u P. M 
jak i rodziców Wiktorii warunki są trudne. P. 
M przyprowadza syna, u wszystkich obec-
nych osób rośnie adrenalina. Niedowierzanie, 
wszystko wydaje się jakby było snem, z któ-
rego będzie trzeba się obudzić. Wręczamy z 
Wiktorią prezenty, chłopiec jest „mega” szczę-
śliwy. Mama nie kryje wzruszenia, przytula 
syna – niesamowity widok. Nawet u asystenta 
przez chwilę emocje biorą górę, ale to chyba 
objaw ludzkości a nie powód do wstydu. Syn 
P. M poznaje swój nowy pokój i zabawki (plu-
szak panda dostaje miano nocnego przyjacie-
la). Wreszcie na czystym dywanie w jasnym 
przejrzystym pokoju bez obaw, że będziemy 
mieli towarzystwo (myszy) razem z chłopcem 
i Weroniką przystępujemy do przeglądania 
gier planszowych i rozpoczynamy zabawę.

P. M. najwyraźniej nie może ogarnąć całej 
sytuacji, ponieważ do tej pory sama na polu 
walki z biedą, bezradnością a przede wszyst-
kim samotnością, a teraz zespół około 10 
osób pracuje w jej nowym domu. Czasem tak 
niewiele trzeba, aby połączyć siły i uruchomić 
mechanizm pomocy drugiemu człowiekowi.

Szczęśliwa 20-tka
Historia samotnej matki  

i praca asystenta rodziny cd.

z życia gminy LUDZIE I ICH HISTORIE
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Kolejne dni spędzamy z P. M układając 
rzeczy do szaf. P. M. pyta asystenta: „ale obie-
cuje mi Pani, że mnie teraz nie zostawi?” Co 
ma odpowiedzieć asystent? Po prostu re-
aguje śmiechem i mówię: „tak łatwo Pani się 
mnie nie pozbędzie”.

1 października 2016 r. artykuł ukazuje 
się w lokalnej gazecie „Głos Iwanowic”, co 
również, wzbudza zainteresowanie ze strony 
społeczności lokalnej. Jedna z mieszkanek 
Gminy przywiozła stół do kuchni, który ide-
alnie wpasował się w pomieszczenie. Pojawił 
się również kolejny anioł P. Cecylia Wykurz, 
która działa błyskawicznie, prowadzi per-
traktacje ze sklepami AGD, a w konsekwencji 
dokonuje zakupu kuchenki gazowej z elek-
trycznym piekarnikiem oraz niezbędnymi 
rzeczami do podłączenia. P. Cecylia mówi: 

„najważniejsze jest bezpieczeństwo rodziny”.
Brat P. M. razem z jej synem pomimo, iż 

sami nie mają komfortowej sytuacji mate-
rialnej, dokonują zakupu pieca, który ogrzeje 
dom. Niemal natychmiast zgłasza się lokal-
na firma, której mottem jest „myśl globalnie, 
działaj lokalnie” i przekazuje rodzinie 0,5 
tony węgla oraz suche drewno sosnowe. Pra-
codawca P. M, czyli „firma przyjazna rodzinie” 
przekazuje dywan do pokoju, P. M uwielbia 
chodzić na boso, jest szczęśliwa, nie przy-
puszczała, że jej marzenia, które dla innych 
nie są niczym nadzwyczajnym, mogą się 
jeszcze spełnić.

Sukcesem całego przedsięwzięcia jest 
zbiórka wszelkich dóbr, jednak zwycię-
stwem jest pobudzenie ludzi do działania, a 
szczególnie najbliższej rodziny. Pani M. pod-
czas jednej z wizyt przejmująco opowiada 
o tym jak jej syn po kilku dniach remontu 
przywiózł do niej wnuka, który ma 2,5 roku. 
A teraz oczekuje wizyty swojej mamy i już za-
stanawia się jakie ciasto ma upiec. Wniosek 
z pracy, jaką wykonuje asystent rodziny jest 
jeden, dla takich chwil warto żyć. Szczęście 
innych ludzi często dodaje pozytywnej ener-
gii do życia prywatnego.

Z całego serca Dziękuję wszystkim oso-
bom, które pozwoliły uwierzyć rodzinie w 
lepsze jutro. To dzięki Wam rodzina rozpo-
czyna nowy etap swojego życia… Dziękuję 
również rzeszy osób, które dzwoniły i pro-
ponowały rzeczy do oddania, których nie 
przyjęliśmy ze względu na ich powtarzal-
ność. Liczy się jednak zaangażowanie i chęć 
niesienia pomocy.

Niesamowita moc osób chętnych do po-
mocy uskrzydla działania i pomysły asysten-
ta rodziny.

BARBARA PIEKARA 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Iwanowicach

„Znów jesieni przyszła pora, 
z nią, jak zawsze, dni seniora.”
Październik i listopad są miesiącami se-

niorów. 1 X obchodziliśmy międzynarodowy 
dzień osób starszych, 20 x europejski dzień 
seniora, 14 xi –światowy dzień seniora,  a 20 
xi –ogólnopolski dzień seniora. 

A seniorzy w ows widoma uczcili swoje 
święto organizując imprezę 23 listopada. Ale 
nie była to zwykła impreza, skoro zaprosili-
śmy na nią znamienitych gości. Swoją obec-
nością zaszczycili nas: przewodniczący rady 
gminy iwanowice pan mirosław rosa, wójt 
gminy iwanowice pan robert lisowski, dy-
rektor gckib  pani monika świątek, kierownik 
gops pani olimpia krzyworzeka, przedsta-
wicielki zarządu stowarzyszenia inicjatyw 
społeczno oświatowych w widomej dyrektor 
szkoły pani bożena lisowska i pani dorota 
seweryn.

Spotkanie miało niezwykle sympatyczny 
przebieg. Kiedy władze gminy udekorowali 
nas medalami „senior na medal” i wręczyli 
upominki- poziom hormonu szczęścia –sero-
toniny znacznie się nam podniósł i w zamian 
zaprosiliśmy gości do wspólnego śpiewania 
piosenek ze „śpiewnika seniora”- specjalnie 
przygotowanego na tę okazję.

„Ows - ie, ows -ie 
Fajna z tobą życia jesień! 
Chociaż sporo latek mamy, 
Z życia w pełni korzystamy. 
Bo ows- owska wiara 
Pełną piersią żyć się stara.”
Wszyscy, nieco zmienieni przebraniem 

(peruki, kapelusze, okulary i inne śmieszne 
gadżety) bawiliśmy się znakomicie w myśl 
haseł:

„Czemu nie ulec radości, gdy 
nadejdzie czas starości.” 

„Seniorko, seniorze szalej 
,dokąd możesz!”
O nasze podniebienia doskonale zadba-

ły seniorki, przygotowując pyszny poczęstu-
nek. Raczyliśmy się wybornym domowym 
ciastem, smacznymi sałatkami, wędlinami, 
śledziami ale największym powodzeniem 
cieszył się swojski chleb ze swojskim smal-
cem.

Wspólna zabawa: tańce, karaoke, wesołe 
wierszyki, kawały – wprawiały nas w wyśmie-
nity humor, który udzielił się również naszym 
miłym gościom - przyszłym seniorom.

„Tak seniorzy żyją, 
Ćwiczą, więc nie tyją, 
Tańczą i śpiewają 
Zawsze humor mają…”
Dziękuję serdecznie naszym znamieni-

tym gościom  za uświetnienie naszej uroczy-
stości swoją obecnością, za uśmiech i radość. 
Dziękuję naszym kochanym seniorkom i 
seniorom  za przygotowanie poczęstunku i 
fantastyczną postawę. Dziękuję animatorce 
basi perek za wykonanie zaproszeń, dekora-
cji i śpiewników, a animatorce majce bocz-
kowskiej za przygotowanie podkładów mu-
zycznych i tekstów do karaoke.

A wszystkim uczestnikom spotkania (w 
tym sobie) dziękuję za wspólna wspaniałą 
zabawę, za luz, humor i uśmiech.

„O każdej dnia i roku porze 
Zawsze uśmiechaj się , 
seniorze!” 
Na zakończenie zacytuję nasza 
noblistkę wisławę szymborską: 

„Dopiero człeku  twój wiek 
dojrzały! 
Odsłania życia urok 
wspaniały…”
I tego się  t r zy m a j m y !

ANIMATORKA BARBARA MRAJCA 
Zadanie „wspieranie osób w podeszłym wieku w 
integracji z młodzieżą  w 2016r.”  Finansowane 
jest ze środków wojewody małopolskiego i 
budżetu gminy iwanowice.

Dzień  
Seniora 
w OWS 
Widoma

z życia gminy SENIORZY
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z życia gminy GCKIB

Nowy program 
działania GCKiB 
na rok 2017

Przedstawiamy Państwu program działalności GCKiB w Iwanowi-
cach na rok 2017. Przed Państwem zadnia, które już były realizowane 
w latach poprzednich, ale i takie które są nowe i nie przeczymy że bar-
dzo obiecujące. Mamy nadzieje, ze uda się nam je zrealizować, a Pań-
stwo swoim zaangażowaniem poprzez udział w konkursach, inicjaty-
wach społecznych, projektach nam w tym pomogą. Jeśli macie jakieś 
inne pomysły na rozwój kultury w naszej gminie, jesteśmy otwarci na 
wszelkie sugestie i propozycje. 

Piszcie i dzwońcie, oto nasze dane 
email: gckib@iwanowice.pl / tel: 12 3884003 wew. 29.

Zadania GCKiB w Iwanowicach
1. Wzbogacenie oferty działalności Biblioteki poprzez realizację 

dodatkowych projektów, organizacje dodatkowych spotkań tema-
tycznych oraz konkursów:

• organizacja spotkań literackich z autorami książek: spotkania 
otwarte dla wszystkich, 

• organizacja konkursów: konkursy czytelnicze wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej, organizowanie konkursów na największą 
ilość przeczytanych i wypożyczonych książek, konkursy pla-
styczne dla dzieci i młodzieży

• realizacja i współrealizacja ze szkołami z ternu Gminy Iwanowi-
ce projektów wewnętrznych, 

• udział w akcjach ogólnopolskich np. „Międzynarodowy Dzień 
Książki”,

• usprawnianie pracy biblioteki; wprowadzenie elektronicznego 
systemu wypożyczania książek w bibliotece

2. Promocja Muzeum Regionalnego i zorganizowanie w jego bu-
dynku dodatkowych wykładów tematycznych, spotkań i wystaw 
fotograficznych:

• organizacja wykładów i spotkań o tematyce historycznej,
• organizacja konkursów i wystaw fotograficznych: organizacja 

konkursów fotograficznych dla dzieci i młodzieży,
• kontynuacja współpracy ze stowarzyszeniem Historyczno – 

Eksploracyjnym „Galicja” .
3. Opracowanie ciekawej oferty imprez kulturalnych oraz konkursów, 

które będą spełniały oczekiwania społeczności lokalnej zarówno 
pod względem jakościowym, jak i ilościowym:

• wspieranie inicjatyw lokalnych: upowszechnianie kultury „ma-
łych ojczyzn” we współpracy z samorządem lokalnym – organi-
zacja  obchodów Święta 3 Maja,  Święta Wojska Polskiego, Dnia 
Niepodległości, 

• organizacja imprez środowiskowych i plenerowych,
• organizacja przeglądu tradycyjnych kolęd i pastorałek,
• organizacja tematycznych konkursów gminnych,
• objęcie patronatem realizacje przedsięwzięć gminnych i lokal-

nych dla placówek oświatowych, organizacjach pozarządowych
• realizacja projektu „Dom Kultury + 2016” – środki własne 
• utrzymanie ścisłej współpracy ze szkołami, organizacjami 

pozarządowymi z terenu gminy oraz świetlicami wiejskimi, 
Orkiestrami działającymi na terenie Gminy Iwanowice i Kołami 
Gospodyń Wiejskich.

4. Pozostała działalność:
• założenie Dziecięcego Gminnego Zespołu Teatralnego, 
• założenie Dziecięcego Gminnego Zespołu Ludowego,
• założenie Gminnego Klubu Seniora,
• kontynuacja archiwizacji starych zdjęć z terenu naszej gminy, 

kontynuacja prowadzenia facebooka :Gmina Iwanowice na 
starych fotografiach, 

• wydawanie kwartalnika „Głos Iwanowic”,
• promocja Gminy Iwanowice poprzez umieszczanie informa-

cji, artykułów i filmów na stronach, skład ulotek inf. i innych 
materiałów.

5.  Większa absorpcja środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrz-
nych poprzez większą ilość projektów, przyciąganie sponsorów, 
partnerów, lokalnych liderów

6.  Realizacja projektów zewnętrznych

MONIKA ŚWIĄTEK

Zapraszamy na przesłuchania do 
Gminnego Zespołu Teatralnego

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwano-
wicach ogłasza nabór do Gminnego Zespołu 
Teatralnego.
Przesłuchania odbędą się 03.01.2017 roku, od 
godz.16.00 w budynku Gminnego Zespoły Szkół 
w Iwanowicach. Na przesłuchanie prosimy o przygotowanie tekstu 
wiersza oraz krótkiego lub prozy.
Zespół poprowadzi Pani Joanna Stąpała, wykwalifikowany nauczy-
ciel, pracujący na terenie naszej gminy. Pani Joanna prowadzi z 
powodzeniem szkolny teatr „Kleks”. Zajęcia teatralne będą odbywały 
się raz w tygodniu , w piątki, w wymiarze 2- 3 godz. tygodniowo w 
nowo wyremontowanej sali OSP Iwanowice.
GZT będzie pracował nad repertuarem zróżnicowanym. Sztuki, role 
teatralne będą dopierane do wieku i  warunków dziecka. GZT będzie 
brał udział w konkursach i przeglądach, będzie występował na uro-
czystościach i imprezach  organizowanych na terenie naszej gminy.
Jeśli potrafisz wcielić się w rolę, jesteś otwarty i odnajdujesz się 
na scenie serdecznie zapraszamy. Czekamy na dzieci i młodzież 
w wieku od 7 do 17 lat. 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela GCKiB w Iwanowicach 
pod nr.tel 123884003 wew.29

MONIKA ŚWIĄTEK – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach

Nabór do Gminnego 
Dziecięco-Młodzieżowego 
Zespołu Ludowego

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach ogłasza nabór 
do Gminnego Dziecięco – Młodzieżowego Zespołu Ludowego.
 Przesłuchania odbędą się 05.01.2017 roku, od godz.16.30 w bu-
dynku Gminnego Zespoły Szkół w Iwanowicach. Na przesłuchanie 
prosimy o przygotowanie jednego utworu muzycznego.
Zespół poprowadzi Pani Maria Szczepaniak, wykwalifikowany 
nauczyciel muzyki, obecnie pracujący na terenie naszej gminy. 
Zajęcia zespołu będą odbywały się raz w tygodniu , w poniedziałek, 
w wymiarze 2 godz. tygodniowo w nowo wyremontowanej sali OSP 
Iwanowice.
Zespół będzie pracował nad repertuarem zróżnicowanym, będzie 
śpiewał pieśni ludowe w nowoczesnej aranżacji , ale i  związane z 
okresem wielkanocnym, czy bożonarodzeniowym. Zespól będzie 
brał udział w konkursach i przeglądach, będzie  występował na uro-
czystościach i imprezach  organizowanych na terenie naszej gminy.
Jeśli potrafisz śpiewać, grać na instrumencie,  masz wyczucie ryt-
mu, jesteś otarty i odnajdujesz się na scenie serdecznie zapra-
szamy. Czekamy na dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat. 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela GCKiB w Iwanowicach 
pod nr.tel 123884003 wew.29

MONIKA ŚWIĄTEK – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach

mailto:gckib@iwanowice.pl
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z życia gminy GCKIB

Projekt czyteliczy 
„Podróże czytelnicze 
Żaby Meli”
Prezentujemy jeden z naszych projektów. 
Do udziału w nim, chcemy zachęcić 
wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu 
naszej gminy.

Organizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwa-
nowicach, a patronat nad projektem objął również Gminny Zespół Szkół w 
Iwanowicach. Projekt skierowany jest do dzieci klas  I –III szkół podstawo-
wych. Ma na celu wspieranie czytelnictwa, kształtowania dobrych nawyków 
czytelniczych oraz popularyzację wartościowej literatury wśród dzieci. Pro-
jekt będzie polegał na  podróżach czytelniczych Żaby MeLi. Nasza bohaterka 
w klasach szkół które zgłoszą chęć udziału w projekcie będzie przebywać 
jeden wyznaczony tydzień i zachęcać dzieci do czytania książek. Pod pachą 
będzie dźwigać Kronikę, w której uczniowie z nauczycielem będą dokumen-
tować ile i jakie pozycje książkowe przeczytali swojemu gościowi. Nauczyciel 
i uczniowie danej klasy są zobowiązani czytać wybrane książki minimum 15 
minut dziennie. 

Jeśli chcecie, aby Żaba MeLa była waszym gościem, zgłoście się jak naj-
szybciej do udziału w projekcie pod nr. tel. 123884003 wew.29. Żaba Mela 
obecnie znajduje się w siedzibie  GCKiB i już nie może się doczekać, kiedy 
wyruszy a podróż. Nigdy jeszcze nie odwiedzała naszej gminy i dlatego ma 
nadzieję, że zobaczy jak najwięcej miejsc i odwiedzi wszystkie nasze szkoły. 
Serdecznie zapraszamy i czekamy na zgłoszenia.  

MONIKA ŚWIĄTEK
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z życia szkół KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs 
Plastyczny
I ogólnopolski konkurs plastyczny, 
zorganizowany przez Publiczną 
Szkołę im. św. Jana Bosko w 
Celinach możemy uznać za 
kolejny sukces placówki. 

Okazało się, że temat konkursu zainteresował wielu uczniów z 
klas I-III i nadesłano aż 855 prac z całej Polski. Byliśmy mile zaskocze-
ni ilością, ale i wysokim poziomem wykonania przesłanych prac pla-
stycznych, które w znakomitej większości okazały się małymi dziełami 
sztuki. Uczniowie biorący udział w naszym konkursie wykazali się dużą 

wyobraźnią oraz talentem plastycznym. Wszystkie prace charakteryzo-
wały się niezwykłą starannością wykonania, a także pomysłowością w 
wykorzystaniu materiałów do ich stworzenia. Techniki jakie zastoso-
wano w pracach były bardzo różnorodne od rysunków poprzez wykle-
janki plasteliną, papierem lub kaszą, a także wydzieranki i kolaże oraz 
obrazy malowane farbą. Nadesłane prace prezentowały tak wysoki i 
wyrównany poziom, że obrady powołanego przez nas niezależnego 
jury w składzie: Anna Krawczyk – dyrektor szkoły, Krystyna Kowalczyk 

– nauczyciel plastyk, Bożena Syska – współorganizator konkursu, Pau-
lina Bielawska organizator konkursu. Członkowie w/w jury wyłonili 
3 pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnili te pra-
ce, które zwróciły uwagę techniką oraz starannością wykonania. Ze 
względu na to, iż otrzymaliśmy o wiele więcej prac w kategorii klas 
II-III niż klasy I, ilość nagrodzonych uczniów jest w tej kategorii propor-
cjonalnie większa. 

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania dla wszystkich 
uczniów biorących udział w naszym konkursie, a także dla nauczycieli 
i dyrektorów placówek. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym dzieciom, dyplomy oraz nagrody prześlemy pocztą. Pozdra-
wiamy!!!! 

Nauczyciele, którzy przesłali wraz z pracami zaadresowana koper-
tę ze znaczkiem, otrzymają podziękowanie za udział w konkursie.

A OTO WYNIKI KONKURSU:

Uczniowie klasy I
I miejsce 
Amelia Spendowska „Akademia Pitagorasa”, Baranowo 
II miejsce 
Nina Radke, Szkoła Podstawowa, Trzebież 
Dominika Rutkowska, Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie 
III miejsce 
Amelia Chmaj, Zespół Szkół w Trzcianie
WYRÓŻNIENIA: 
Patrycja Okoniewska, Zespół Szkół nr 3 im. E. Orzeszkowej w Zamo-
ściu 
Nikodem Kuklewski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzegomiu 
Maja Grzywna, Szkoła Podstawowa, Trzebież

Uczniowie klas II-III
I miejsce 
Judyta Szmidt, Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi 
Martyna Iwanicka, Szkoła Podstawowa nr 3, Tomaszów Lubelski 
II miejsce 
Julia Musiela, Zespół Szkół nr 3, Sępólno Krajeńskie 
Nicole Klein, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rzeszowie 
III miejsce 
Bartłomiej Pelc, Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej 
Kinga Markowska, Świetlica przy Sz.P. nr 45 w Białymstoku
WYRÓŻNIENIA 
Eryk Balcer, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie 
Jakub Gaca, Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy 
Igor Lwowski, Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w 
Tuszycie 
Antoni Michalak, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w 
Krotoszynie 
Julia Bilska, Zespół Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku-Kamien-
nej

PAULINA BIELAWSKA
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Ach, co to był za dzień! Dzień pełen pozytywnych 
emocji, z porządną dawką wiedzy, mnóstwem 
inspiracji i fantastycznymi nagrodami. Czwartek 
27 października 2016 roku na długo zapadnie 
w pamięci uczestników finałowego spotkania 
wieńczącego projekt „Język polski – lubię to!” 
finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury 
oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w 
Iwanowicach w ramach programu „Ojczysty – 
dodaj do ulubionych 2016”.

Spotkanie rozpoczęliśmy od sprawdzenia wiedzy i umiejętności 
gimnazjalistów reprezentujących II i III klasy z Gimnazjum im. św. Jana 
Pawła II przy Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach, Gimnazjum 
im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach oraz Gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich w Grzegorzowicach. Ci ostatni sprawowali w tym dniu 
rolę gospodarzy wydarzenia. Część uczniów przystąpiła do pisania 
arcytrudnego dyktanda, podczas gdy pozostali wysilali szare komór-
ki na turnieju wiedzy o języku. Po wysiłku umysłowym przyszedł czas 
na słodki poczęstunek i chwilę wytchnienia, po której rozpoczął się 
wykład dra Tomasza Z. Majkowskiego pt.. „Gry wideo jako nowa lite-
ratura?”. Gimnazjaliści w skupieniu wysłuchali zabawnej, a przy tym 
niezwykle wartościowej prelekcji ubarwionej zdjęciami ilustrującymi 
liczne gry, nie tylko komputerowe. Potem młodzież wzięła udział w 
warsztatach filmowych prowadzonych przez Zbigniewa Masternaka, 
pod którego czujnym okiem powstało kilka scenariuszy niebanalnych 
scen. W uroczystym zakończeniu finału wzięli udział Wójt Gminy Iwa-
nowice Robert Lisowski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblio-
tek w Iwanowicach Monika Świątek oraz koordynator projektu Joanna 
Wieczorek, którzy wręczyli nagrody zwycięzcom. Oto osoby, które sta-
nęły na podium:

I Gminny Turniej Wiedzy

I miejsce – klasa III b z Gimnazjum w Iwanowicach 
II miejsce – klasa II z Gimnazjum w Sieciechowicach 
III miejsce – klasa III a z Gimnazjum w Grzegorzowicach 
 

Nagroda specjalna dla osoby, która zdobyła największą liczbę punk-
tów – Alicja Czekaj z klasy II, Gimnazjum w Sieciechowicach

I Gminne Dyktando „Złote Pióro”

I miejsce – Ilona Magielska z klasy III, Gimnazjum w Grzegorzowicach 
II miejsce – Zuzanna Kłusek z klasy III b, Gimnazjum w Iwanowicach 
III miejsce – Katarzyna Bańka z klasy III b, Gimnazjum w Iwanowicach

Konkurs filmowy „Język w obiektywie”

I miejsce – grupa z klasy II z Gimnazjum w Sieciechowicach (Alicja 
Czekaj, Martyna Hulist, Krzysztof Maj, Aniela Nalewajko, Patryk Ra-
dłowski, Michał Siwek, Szymon Zębala) 
II miejsce – grupa z klasy III z Gimnazjum w Grzegorzowicach (Kinga 
Zgoda, Ilona Magielska, Monika Etrych, Miłosz Lis, Karolina Motyka) 
III miejsce ex aequo – grupa dziewczyn z klasy III b z Gimnazjum w 
Iwanowicach (Martyna Miśkiewicz, Weronika Grochowina, Zuzanna 
Kłusek, Izabella Cieślik, Aleksandra Zając, Patrycja Piskorz) oraz grupa 
chłopców także z klasy III b z Gimnazjum w Iwanowicach (Eryk Nie-
dziela, Dawid Dudek, Kamil Kurbiel, Damian Zdeb, Patryk Zębala).

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom – są to w większości osoby 
zaangażowane w projekt „Język polski – lubię to!” już od samego po-
czątku. Włożyliście dużo pracy w odpowiednie przygotowanie się do 
zmagań, za co należą Wam się ogromne brawa.

Z tego miejsca składamy także serdeczne podziękowania szkol-
nym koordynatorom projektu, którzy na każdym jego etapie służyli 
pomocą, a przed finałem odpowiednio zmotywowali uczestników 
do przygotowań – Pani Grażynie Musze z Gimnazjum w Iwanowicach, 
Pani Edycie Siwek z Gimnazjum w Sieciechowicach oraz Panu Dyrekto-
rowi Stanisławowi Szymskiemu z Gimnazjum w Grzegorzowicach.

Choć kończy się projekt, nie zamykamy działalności Młodzieżowej 
Poradni Językowej. Zapraszamy na blog prowadzony przez gimnazjali-
stów – www.mpj.edu.pl oraz na fanpage na Facebooku. Do zobaczenia 
w Internecie!

JOANNA WIECZOREK

z życia szkół FINAŁ PROJEKTU

Wielki finał projektu  
,,język polski – lubię to!”

http://www.mpj.edu.pl/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1220150711341653.1073741857.227427457280655&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1220150711341653.1073741857.227427457280655&type=3
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z życia szkół PROJEKTY

Jednym z podstawowych 
kryteriów konkursu było wy-
posażenie uczniów w  odbla-
skowe elementy stroju. Pierw-
szoklasiści otrzymali kamizelki 
podczas uroczystego ślubo-
wania, a ich fundatorem było 
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łeczno-Oświatowych. Pozosta-
łym uczniom kamizelki zostały 

zakupione indywidualnie przez Rodziców. Z kolei odblaski otrzyma-
liśmy od żołnierzy z Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, którzy to 
przybyli do nas z prelekcjami na temat bezpieczeństwa na drodze oraz 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto w ramach akcji przeprowadzono szereg przedsię-
wzięć, które miały na celu promowanie idei noszenia odblasków, 
m. in.: dyskotekę odblaskową, różaniec odblaskowy, wycieczkę 
do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Widomej, odblasko-
wy Dzień Chłopaka, odblaskowy piątek, podczas którego dziew-
czynki z  Samorządu Uczniowskiego przepytywały każdego (nawet 
rodziców) z zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Wielkim 
wydarzeniem okazał się happening przed budynkiem Urzędu 
Gminy Iwanowice, a także spotkanie uczniów z Wójtem Robertem 
Lisowskim i Radnymi Gminy Iwanowice. 

Ponadto zostały przeprowadzone konkursy: literacki, plastyczny i 
informatyczny, a także test wiedzy na temat bezpiecznego poruszania 
się po drodze. Uczniowie wychodzili na liczne spacery w kamizelkach 
a także tworzyli znaki drogowe i transparenty promujące ideę nosze-
nia odblasków w trakcie zajęć dodatkowych.

„Odblaskową szkołę” zakończył apel finiszowy, który stał się znako-
mitą okazją do wręczenia nagród laureatom poszczególnych konkur-
sów, a także do obejrzenia przedstawienia w wykonaniu dzieci z kółka 
teatralnego.

Dzięki tej akcji uczniowie mogli w interesującej formie poznać lub 
przypomnieć sobie ważne dla ich bezpieczeństwa zasady zachowania 
się na drodze, a zróżnicowanie działań sprzyjało podtrzymywaniu za-
interesowania uczniów.  Z tego miejsca pragniemy serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy pomogli nam przy realizacji zaplanowanych 
działań, zwłaszcza Komendzie Żandarmerii Wojskowej w  Krakowie 
oraz st. chor. Andrzejowi Łakomemu, kap. Damianowi Cubrowi i st. szer. 
Michałowi Bołozowi za przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji na 
temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pierwszej pomocy przed-
medycznej, Komendantowi Komisariatu Policji w Skale Panu podinsp. 
Kazimierzowi Pięcie za pomoc w organizacji happeningu, a także Wój-
towi Gminy Iwanowice Robertowi Lisowskiemu i Przewodniczącemu 
Rady Gminy Panu Mirosławowi Rosie za okazaną życzliwość podczas 
akcji promowania odblasków.

KATARZYNA KRAWCZYK

Szkolnym opiekunem projektu jest Pani Elwira Żuradzka – wy-
chowawca sprawujący opiekę w świetlicy. Jak sama przyznaje, dzieci 
przystępują do kolejnych misji z ogromnym zaangażowaniem, świet-
nie się bawią, a przy okazji zdobywają atrakcyjne nagrody dla szkoły. 
Stosowane metody aktywizujące sprzyjają zdobywaniu wiedzy, a tak-
że umożliwiają wzajemne uczenie się dzieci.  Dzięki zajęciom ucznio-
wie znają już Julkę, Kubę i Psotnika, potrafią znaleźć wiarygodne źró-
dła informacji, wiedzą, jakich wiadomości na swój temat nie powinny 
umieszczać w sieci, a także znają różne urządzenia służące do komuni-
kacji międzyludzkiej. 

Relacje z zajęć, osiągnięcia dzieciaków i przyznane nagrody moż-
na zobaczyć na stronie projektu  www.megamisja.pl, na mapie odnaj-
dując szkołę w Widomej. 

JOANNA WIECZOREK

„Odblaskowa szkoła”  
w SP w Widomej
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej w roku szkolnym 
2016/2017 po raz pierwszy przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”.  
W działania zaangażowana była cała społeczność szkolna – uczniowie klas I-VI, 
Punkt Przedszkolny „Biedroneczki” i Oddziały Przedszkolne.

Nasza świetlica ma MegaMisję!
Dzięki wygranej w ubiegłorocznym konkursie organizowanym przez Fundację Orange uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej mogą poczuć się jak tajni agenci. W tym roku dzieci 
przystąpiły do programu MegaMisja, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a uczniom pomaga 
rozszerzać wiedzę na temat Internetu, współczesnych technologii i bezpiecznego poruszania się w sieci.
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z życia szkół KONCERT 

Ryszard  
hr. Bochenek-
Dobrowolski  
(1946-2016)
Założyciel Związku Monarchistów „Cracovia” Wielkie Księstwo Kra-
kowskie; twórca czasopisma „Wiadomości Monarchistyczne; autor 
orderów monarchistycznych, odznak, medali i odznaczeń. 

Doktor filozofii, emerytowany pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej 
w Krakowie, autor monografii „Zarys historii Krakowskiej Ligi Obrony 
Kraju” (w latach 1944-1989), książek:  
„W labiryncie historii” (2009), „W labiryncie historii II” (2014), „Spotka-
nie z przeszłością. Historia właścicieli dóbr Iwanowickich 1212-1879” 
(2015). Wydał tomik poezji „Zapisane w czasie”. 

Zajmował się szermierką i tańcem towarzyskim. Rysował i malował 
obrazy olejne, tworzył kompozycje metaloplastyczne, jubilerskie, 
intarsje, modelował w gipsie, rzeźbił w drewnie i marmurze. Malował 
miniatury zamków i pałaców na liściach drzew egzotycznych.

Od 1995 r. mieszkał w Iwanowicach Włościańskich w budynku starej 
szkoły.

Koncertowe obyczaje czyli 
pierwsze spotkanie z muzyką 
poważną w Sieciechowicach
W środę 12 października spotkaniem zatytułowanym 
„Koncertowe obyczaje” zainaugurowany został 
całoroczny cykl spotkań uczniów naszej szkoły z 
muzyką poważną.

Dzięki obecności muzyków z Filharmonii Krakowskiej uczniowie 
wszystkich klas naszych szkół mogli poznać obyczaje panujące pod-
czas koncertu symfonicznego, m. in. jak podczas takiego koncertu 
zachowują się muzycy, a jak powinna zachować się publiczność, jaka 
jest rola dyrygenta, czemu służy batuta i w jaki sposób przygotowują 
się do swojego występu artyści.
Całość ilustrowana była fragmentami dzieł takich kompozytorów jak 
Wolfgang Amadeusz Mozart czy Ludwig van Beethoven.
Było to bardzo ciekawe spotkanie, które przyniosło naszym uczniom 
wiele wrażeń oraz poszerzyło muzyczną wiedzę.

Tekst i zdjęcia ANDRZEJ WOŁOWCZYK



30 | Głos Iwanowic

Urodził się 23 XII 1917 jako najmłodszy z trzech synów Ignacego, 
pracownika bankowego i Marianny z Kusiaków, w Suchej k. Sieradza, 
gdzie w czasie wojny przebywała rodzina. Po wojnie rodzina przenio-
sła się do Kalisza. Antoni ukończył  Liceum Pedagogiczne w Piotrko-
wie Trybunalskim, a równocześnie kurs instruktorski WF w Warszawie 
i został instruktorem WF przy hufcu harcerskim w Piotrkowie. Wybuch 
II wojny światowej uniemożliwił zaplanowane studia w Centralnym 
Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wysiedlony z Kalisza 
przeniósł się do Krakowa, gdzie zamieszkał  z rodziną brata. Podjął pra-
cę geodezyjną przy regulacji Wisły, równocześnie uczył się w Szkole 
Górniczej i Mierniczej (kontynuującej w czasie okupacji tradycję Aka-
demii Górniczej). Zatrudniony potem na kolei, współpracował z par-
tyzantką gorczańską. Po wyzwoleniu wstąpił na Wydział Architektury, 
wówczas na AGH, równocześnie pracując jako nauczyciel WF w jednej 
ze szkół zawodowych.  Występował w Teatrze Akademickim. Po uzy-
skaniu dyplomu podjął pracę w Biurze Projektów Budownictwa Węglo-
wego i Naftowego, a następnie  w Zjednoczeniu Robót Inżynieryjnych, 
później w Zjednoczeniu Budownictwa Mieszkaniowego w Krakowie. 
Równocześnie ukończył na Politechnice Warszawskiej Podyplomowe 
Studium Planowania  Przestrzennego Wsi, co wiązało się z zamiarem  
przeniesienia się na prowincję.  W latach 70. podjął pracę jako architekt 
powiatowy w Miechowie. Tu reaktywował  Muzeum Regionalne PTTK i 
zorganizował, jako jego filię. Muzeum Kościuszkowskie w Racławicach 

– Janowiczkach. Z jego inicjatywy i pod jego nadzorem został odno-
wiony dworek „Zacisze” w Miechowie, w którym obecnie mieści się 
Muzeum Kościuszkowskie, a także  uratował od zburzenia zabytkowy 
kościół w Goszczy, załatwiając przeniesienie go do Przesławic.

Na krótko powrócił do Krakowa, do pracy  w Wojewódzkiej Radzie 
Narodowej przy planach zagospodarowania przestrzennego. Od r. 
1973 znów przeniósł się na prowincję, zamieszkał w wybudowanym 
przez siebie domu w Maszkowie (ówczesny powiat miechowski, obec-
nie krakowski) i pracował jako inspektor ds. budownictwa w Słomni-
kach i oraz w Iwanowicach, gdzie utworzył Izbę Regionalną  otwartą 
w roku 1977.  Gdy zbiory wzrastały (m.in. na skutek rewelacyjnych 
odkryć archeologicznych prowadzonych na terenie gminy Iwanowice 
przez  PAN w Krakowie). zainicjował zakup i wyremontowanie prze-
znaczonej do rozbiórki starej karczmy - ostatniego tego typu zabyt-
ku na terenie gminy - i przeniesienie tam zbiorów jako do wspólnego 
muzeum Gminy Iwanowice i PTTK, które funkcjonuje pn. Muzeum Re-
gionalne PTTK i Urzędu Gminy Iwanowice. Penetrował okolicę w po-
szukiwaniu okazów do muzeum, zwłaszcza etnograficznych, osobiście 
je konserwował. Prac w muzeum doglądał nawet podczas pobytu w 
szpitalu. Wskrzeszał zwyczaje ludowe, zwłaszcza interesowały go tra-
dycje budowania szopek i organizowania przedstawień jasełkowych. 
Teksty zbierał od najstarszych mieszkańców wsi, przedstawienia odby-
wały się najczęściej w jego domu, który  jest obecnie udostępniony do 
zwiedzania. 

Zaprojektował (w czynie społecznym) i doglądał budowy kościoła 
na Widomej i remizy strażackiej w Maszkowie. Uczestniczył w projek-
towaniu ekspozycji Panoramy Racławickiej we Wrocławiu.

Był czynnym członkiem Komisji Krajoznawczej PTTK, opracował 
Informator turystyczny powiatu miechowskiego (Kraków 1972) oraz 
Iwanowice, dolina Dłubni (Iwanowice 1992), działał również aktywnie 
w Komisji Opieki nad Zabytkami. Za tę działalność został odznaczony  
Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką „Za zasługi dla Ziemi Kra-
kowskiej” i odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. W r. 1880 otrzymał 
I nagrodę na Krajowym Konkursie Prezentacji Dorobku Społecznych 
Opiekunów Zabytków, a w 1995 nagrodę Sejmiku Samorządowego 
województwa krakowskiego. Ponadto posiadał wiele odznaczeń tury-
stycznych i medali  za ratowanie zabytków i za zasługi dla Straży Po-
żarnej.

Był miłośnikiem sportu, zwłaszcza żeglarstwa, co roku udawał się z 
żoną na wędrówki własnoręcznie zaprojektowaną i wykonaną żaglów-
ką.

W r. 1949 poślubił Annę Olech, (żona pracowała jako przewodnicz-
ka wycieczek po Krakowie), własnych dzieci nie mieli, ale stworzyli ro-
dzinę zastępczą dla trójki dzieci. Zmarł 24 XII 1999 w Maszkowie, gdzie 
został pochowany na cmentarzu parafialnym. 

Arch. rodzinne - ANNA WALASZCZYKOWA

historia LUDZIE

Antoni 
Walaszczyk 
(1917-1999)
Architekt, działacz 
krajoznawczy, założyciel 
Muzeum Regionalnego w 
Iwanowicach
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 akcję promocyjną? 

FOTOBUDKA najlepszy sposób 
na świetną zabawę i niebanalne 
podejście do atrakcji.Fotobudka Fundi

Fotobudka jest tym czego szukasz! 

Zapraszamy do współpracy: tel. 888 666 815, fotobudkafundi@op.pl

FOTOBUDKA najlepszy sposób 
na świetną zabawę i niebanalne
podejście do atrakcji.Fotobudka Fundi

Fotobudka Fundi

Fotobudka Fundi
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Głos Iwanowic 
dostępny:

Iwanowice
• Urząd Gminy Iwanowice
• Biblioteka Gminna
• Sklep przy UG Iwanowice
• Bank Spółdzielczy 
• Pawilon GS Iwanowice
• Ośrodek Zdrowia
• Sklep - p. Bubak
• Zegarmistrz
• Sklep - p. Kmita
• Sklep - p. Frankiewicz
• Kiosk przy pętli MPK

Sieciechowice
• Sklep GS
• Sklep „Groszek”
• Sklep - p. Frankiewicz

Władysław
• Sklep - p. Zębala
• Sklep - p. Ossak

Celiny
• Sklep spożywczy

Grzegorzowice Wiel.
• Sklep „Groszek”

Sułkowice
• Pani Radna 
• Pani Sołtys

Krasieniec Zakupny
• Sklep Spożywczy - p. Biń-

czycki

Narama
• Sklep - p. Frankiewicz 
• Piekarnia - Sajmbor 
• Sklep „Euro”
• Sklep - p. Krawczyk

Maszków
• Pierogarnia - p. Buczek 

Widoma
• Sklep - p. Pałetko

Poskwitów
• Sklep - p. Leśniak
• Sklep - p. Bachulski 
• „Krak Marfish”

Lodowisko czynne:
Poniedziałek - Piątek 15.00 - 20:00

Sobota 10:00 - 14:00 oraz 15:00 - 20:00
Niedziela 12:00 - 20:00

Ferie zimowe:
Poniedziałek - Sobota 10.00 - 14:00 

oraz 15:00 - 20:00
Niedziela 12:00 - 20:00

Cennik:
Bilet ulgowy - 2 zł / godzina

Bilet normalny - 4 zł / godzina

Z KARTĄ „DUŻEJ RODZINY”
 wejście bezpłatne

Na miejscu możliwość wypożyczenia łyżew.

LODOWISKO
od 26.12.2016 do 12.02.2017* 

Szkoła Podstawowa Sieciechowice - Gmina Iwanowice

Na wszystkich czekają gorące przekąski oraz  rozgrzewające napoje.

Kontakt w sprawie lodowiska:  Szymon Wesołowski tel. 500 131 739

* Termin uruchomienia uzależniony jest od warunków atmosferycznych

2017 

Kalendarz Gminno-Strażacki 

Gmina Iwanowice
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