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Dzień Dziecka
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 
zaprasza na Strażacki Dzień Dziecka. 

Dzień Dziecka odbędzie się 10 czerwca 2018 na 
boisku sportowym w Biskupicach od godz. 13.00.

Przewidywane atrakcje:
- Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla dzieci,
- dmuchane zabawki, tory przeszkód, 
- wspólne zabawy i animacje,
- obficie zaopatrzony bufet.

Wójt Gminy Iwanowice  
oraz OSP Biskupice zapraszają na  
Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze

Zawody odbędą się 10 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w Biskupicach. 
Rozpoczęcie jest planowane na godz. 13.00

Program zawodów:

13.00 – zbiórka Jednostek   
13.30 – rozpoczęcie zawodów
17.00 – zakończenie zawodów i wręczenie nagród

18.00 – zabawa taneczna z zespołem „VARIO”

70 lat OSP 
Sułkowice 

Program Uroczystości:
14.30 -  zbiórka jednostek OSP i przemarsz do Kaplicy
15.00 – Msza Św. w Kaplicy p.w. Matki Bożej Ostro-

bramskiej w Sułkowicach
- raport i przegląd pododdziałów
- podniesienie flagi na maszt
- powitanie zaproszonych gości
- odczytanie Kroniki 
- odznaczenie zasłużonych 
- wystąpienie zaproszonych gości
- wpis do księgi pamiątkowej
- występy artystyczne Zespołu „Sułkowianki”
- występ orkiestry Dętej „Naramianka”
- zabawa taneczna z zespołem „Barwa”
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Wielkanoc to czas nadziei i otuchy,  
czas odradzania się, wiary w siłę Chrystusa  
i drugiego człowieka. 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne  
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni 
Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokony-
waniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć  
w przyszłość.

Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Głosu 
Iwanowic w roku 2018. W tym numerze przeczy-
tacie Państwo o wydatkach gminnych planowa-
nych na rok 2018, w szczególności o planowa-
nych inwestycjach na terenie samych Iwanowic. 

Sięgając po naszą gazetę dowiecie się jakie 
usługi dla mieszkańców proponuje nowo zało-
żona Spółdzielnia nad Dłubnią oraz placówka 
Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży „Pla-
neta Marzeń”. Dowiecie się Państwo również, 
co słychać w naszych placówkach oświatowych, 
jakie działania podjęło Gminne Centrum Kultury 
i Bibliotek w związku z obchodami 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz jak 
aktywnie spędzają czas nasi Seniorzy. 

Drodzy Państwo, proszę zaparzyć kawę albo 
herbatę, usiąść wygodnie w fotelu i zapraszam 
do miłej i przyjemnej lektury. 

A na nadchodzące Święta Wielkanocne życzę 
spokoju, miłości oraz smacznej Święconki w 
gronie najbliższych. 

MONIKA ŚWIĄTEK – Redaktor Naczelna
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z życia gminy INWESTYCJE

Na sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2017 r. 
przyjęto uchwałę budżetową na 2018 r. Budżet ma charakter inwe-
stycyjny i prorozwojowy, zakłada wydatki na poziomie prawie 48 mln 
złotych, a inwestycje majątkowe na kwotę ponad 14 mln 600 tys. zł. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze wydatki inwestycyjne.

Wodociągi
a) modernizacja sieci wodociągowej Władysław, Grzegorzowice, Celiny 

- 336 900 zł
b) modernizacja sieci wodociągowej w Zagaju - 80 000 zł
c) budowa wodociągu w Maszkowie (PROW) - 59 213 zł

Drogi
- remonty dróg gminnych - 518 000 zł
- remonty dróg gminnych wewnętrznych - 377 213,65 zł
- remonty dróg powiatowych - 4 347 135,43 zł,  w tym: dofinansowanie 

unijne na przebudowę drogi Widoma-Iwanowice Dworskie w kwocie 
2 331 212,43 zł; wkład Gminy Iwanowice: 1 121 961 zł, pozostałe środ-
ki to wkład Powiatu Krakowskiego. 

Inwestycje w budynki OSP - 282 977,83 zł 
Inwestycje w budynki oświatowe - 4 769 533,50 zł, w tym m.in.:
- szkoła w Iwanowicach - 3 020 000 zł
- szkoła w Celinach - ok. 1 500 000 zł
- szkoła w Grzegorzowicach - ok. 375 000 zł. 

Budowa kanalizacji
 - oczyszczalnie przydomowe - 2 225 327,64 zł
- kanalizacja sieciowa (m.in. Iwanowice-Widoma, Sieciechowice, Iwa-

nowice Dw.) - ok. 500 000 zł (kwota bez dofinansowania unijnego)

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
- 361 450 zł

Rewitalizacja i turystyka 
- 1 473 457,80 zł, w tym: budowa centrum rekreacyjnego w Iwanowi-

cach, ścieżki rowerowe, rewitalizacja Biskupic, Maszkowa i Sieciecho-
wic (kwota nie obejmuje dofinansowania unijnego na ścieżki rowe-
rowe i rewitalizację trzech miejscowości).

Kultura i sport 
- 180 000 zł, w tym m.in.: budowa siłowni w Sieciechowicach, Żerko-

wicach, Widomej i Celinach, placów zabaw w Władysławie, Poskwi-
towie Starym, Zalesiu i Lesieńcu (kwota nie obejmuje dotacji z LGD 
„Jurajska Kraina”). 

Budżet 
Gminy Iwanowice na rok 2018

NOWOCZESNE ZAPLECZE TURYSTYKI  
I REKREACJI W IWANOWICACH

W dniu 21 lutego br. podpisaliśmy umowę z firmą Color-Sport 
Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski z Bierunia na budowę nowoczesne-
go zaplecza turystyki i rekreacji w Iwanowicach Włościańskich (obok 
parkingu przy kościele). Wartość zadania wyniesie 850 000 zł, w tym 
dofinansowanie unijne w ramach MRPO to kwota 539 934,62 zł. Plano-
wane ukończenie inwestycji to koniec lipca br. 

Projekt obejmuje m.in. wybudowanie trzech stref zabawowych 
(dla malucha, dla dzieci powyżej 4 roku życia oraz dla dzieci starszych 
- urządzenia do ćwiczeń równowagi), strefy fitness, dwóch altany, zie-
leń urządzoną z tabliczkami oznaczeń gatunków, ścieżki utwardzone 
z tłucznia z obrzeżami betonowymi, kosze, ławki, stojaki na rowery, 
oświetlenie, WC. 

Obecnie trwają prace projektowe nad zagospodarowaniem dwóch 
placów znajdujących się przy wjeździe na parking wraz z ogrodzeniem 
od strony drogi wojewódzkiej. Poniżej prezentujemy przykładowe roz-
wiązania architektoniczne i urządzenia, które będą wbudowane.
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z życia gminy INWESTYCJE

Modernizacja budynku 
szkoły w Iwanowicach 

Rozpoczęliśmy modernizację budynku szkoły w Iwanowi-
cach. Wartość całkowita planowanych prac wynosi 3 020 000 
zł. W tym: głęboka termomodernizacja - 1 850 000 zł; adapta-
cja pomieszczeń pod przedszkole - 700 000 zł; wymiana da-
chu - 470 000 zł. Dofinansowanie unijne to kwota ok. 1 mln 
350 tys. zł. W ramach tych prac zostaną m.in. wymienione 

okna i dach (więźba oraz blacha), kaloryfery i oświetlenie na 
LED-y, budynek zostanie ocieplony, zamontowane zostaną 
panele fotowoltaiczne i pompy ciepła które będą stanowić 
alternatywne źródło ciepła dla budynku. Przedszkole będzie 
składało się z trzech dużych sal i korytarza (ok. 200 m2), ła-
zienek oraz aneksu kuchennego, który pozwoli podgrzewać 
posiłki. 

Realizatorem tej inwestycji jest firma NOWIX z Alwer-
ni. Planowane zakończenie prac to sierpień 2018 r. Poniżej 
przedstawiamy zaakceptowane przez rodziców i nauczycieli 
kolory elewacji budynku. 



6 | Głos Iwanowic

z życia gminy INWESTYCJE

MODERNIZACJA REMIZY 
OSP W DAMICACH

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Da-
mice 20 stycznia br. było okazją do zobacze-
nia efektów remontu jaki został w ubiegłym 
roku zrealizowany w budynku remizy w Da-
micach i jego otoczeniu. Plac wokół remizy 
został utwardzony oraz wyasfaltowany, nato-
miast wewnątrz budynku wyremontowano 
korytarze, łazienki, salę spotkań oraz garaż. 
Z budżetu Gminy przeznaczono na ten cel 
42 500 zł. Warto podkreślić, że remont w bu-
dynku remizy druhowie wykonali samodziel-
nie, Gmina Iwanowice pokryła jedynie zakup 
materiałów budowlanych do remontu. Gra-
tulujemy druhom z Damic pięknego efektu 
ich pracy oraz dziękujemy za zaangażowanie 
i pracę społeczną na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Wyremontowany budynek będzie służył 
wszystkim mieszkańcom Damic.

SPRZĘT MEDYCZNY DLA 
OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH

W dniu 12 stycznia br. odbyło się w UG 
Iwanowice przekazanie sprzętu zakupionego 
z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości dla 
5 jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice. 
Torby R-1 wraz deskami ratowniczymi i szy-
nami otrzymały OSP Damice, OSP Iwanowice, 
OSP Władysław oraz OSP Żerkowice. Defibry-
latory zewnętrzne otrzymały OSP Iwanowice 
oraz OSP Sieciechowice. Defibrylatory zosta-
ną zamontowane na ścianach budynków re-
miz w Iwanowicach i Sieciechowicach. Wnio-
sek o dofinansowanie przygotował Urząd 
Gminy Iwanowice. Kwota dotacji wyniosła 34 
500 zł, wkład własny Gminy wyniósł 2 500 zł. 
Na chwilę obecną już wszystkie 15 jednostek 
z terenu naszej gminy zostało wyposażonych 
w torby medyczne R-1.

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNE  

W Urzędzie Gminy Iwanowice można sko-
rzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Radca 
prawny Krzysztof Jonak pełni dyżur w każdy 
poniedziałek w godzinach od 8:00 do 13:00. 
Świadczenie pomocy prawnej polega na:

• udzielaniu porad prawnych  
i poradnictwie prawnym;

• sporządzaniu opinii prawnych;
• sporządzeniu poświadczeń odpisów 

dokumentów za zgodność z okazanym 
oryginałem w zakresie określonym sto-
sownymi przepisami.
Z oferty mogą skorzystać: osoby fizy- 

czne, osoby prawne, organizacje społeczne, 
stowarzyszenia, jednostki nie posiadające 
osobowości prawnej, organizacje związkowe. 
Warunkiem uzyskania wsparcia jest zamiesz-
kanie lub prowadzenie działalności na terenie 
Gminy Iwanowice. Usługa finansowana jest 
z budżetu Gminy Iwanowice. Osoby, które 
chcą umówić termin i godzinę spotkania pro-
simy o kontakt telefoniczny lub mailowy z se-
kretariatem Urzędu Gminy Iwanowice: 

12 388 40 03; 
sekretariat@iwanowice.pl

 

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ  
W REJESTRZE WYBORCÓW!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej 
miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania 
albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wybor-
ców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz 
mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej 
gminie.  

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest 
w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz 
mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie 
masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł 
głosować w wyborach.

Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której 

mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wy-

borców!
Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Pań-

stwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach 
społecznościowych.
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ROLNIKU, OD TEGO ROKU WNIOSEK 
O DOPŁATY TYLKO PRZEZ INTERNET

Na wniosek Małopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa publikujemy pismo dotyczące wniosków 
o dopłaty dla rolników. Uwaga! od 26 marca zmienia się siedziba 
ARiMR w Krakowie. Nowa lokalizacja Małopolskiego Oddziału ARiMR 
- ul. Promienistych 1.

e-meldunek  
od 1 stycznia 2018

Zmieniasz miejsce zamieszkania? Od 1 stycznia 2018 nie musisz iść 
do urzędu, aby się zameldować na pobyt czasowy albo stały. E-mel-
dunek już działa. Dzięki najnowszej, uruchomionej przez Ministerstwo 
Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, e-usłudze można zameldować się zarówno na pobyt sta-
ły, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także 
zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako 
pełnomocnik – innej osoby.

Jak się zameldować przez Internet?
Wszystko zaczyna się na stronie www.obywatel.gov.pl. To tam na-

leży wejść, wybrać interesującą usługę (meldunek) i potwierdzić swoją 
tożsamość Profilem Zaufanym (eGO). Kolejny krok to wybranie opcji 
– zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, 
zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do 
zameldowania innej osoby. 

Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. 
W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się 
mogą m.in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdza-
jących tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego 
podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzają-
ce pobyt w lokalu. W przypadku gdy meldujemy samych siebie, dane 
personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich 

rubryk. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie 
upoważnienia w formie załącznika. 

Meldunek za darmo
Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miej-

scowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/
czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie 
wprowadzonego nowego adresu zameldowania. Jeśli dołączyłaś/eś 
wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje cię od razu 
po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli dołączyłaś/eś do formularza 
skany dokumentów — urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i 
dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje. Usłu-
ga jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez konieczności 
wnioskowania.

Płatne – 17 zł – jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt 
czasowy. O nie również możemy zawnioskować online. Wystarczy we 
wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy kilka sposo-
bów odbioru zaświadczenia - odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna 
przesyłka pocztowa lub przesłana na skrzynkę ePUAP - wersja elektro-
niczna.

E-meldunek jest kolejną, uruchomioną przez Ministerstwo Cyfry-
zacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez 
konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy 
aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie do-
wodu osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobi-
stego.
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z życia gminy SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Spółdzielnia 
Socjalna „Nad 
Dłubnią”

W dniu 15 stycznia bieżącego roku w Urzędzie Gminy Iwanowice 
odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Socjalnej „Nad Dłubnią”. 
W zebraniu udział wzięli przedstawiciele dwóch podmiotów praw-
nych, tj. Gminy Iwanowice oraz Fundacji Małopolska Izba Samorzą-
dowa. W trakcie zebrania podjęto szereg uchwał, m.in. o powołaniu 
Spółdzielni Socjalnej „Nad Dłubnią” oraz o wyborze Zarządu. Ustalono, 
że siedziba Spółdzielni będzie się mieścić w budynku Gimnazjum w 
Grzegorzowicach Wielkich. W dniu 31 stycznia Spółdzielnia uzyskała 
wpis do rejestru przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym, co 
umożliwiło podpisanie umowy o wsparcie finansowe na tworzenie 
nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych z Agencją 
Rozwoju Małopolski Zachodniej. W wyniku powyższego rachunek 
bankowy Spółdzielni został zasilony kwotą 115 000,00 zł , która zosta-
nie przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu. Obecnie prowadzo-
ne są prace organizacyjne, a także finalizowany jest proces rekrutacji 
pracowników. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy o pra-
cę z pięcioma kandydatami z terenu naszej Gminy .  

Realizację zleceń spółdzielnia rozpocznie od 3 kwietnia 2018 r. W 
pierwszej kolejności prowadzone będą prace zlecone przez Gminę 
Iwanowice, polegające na porządkowaniu placów gminnych i rowów 
przydrożnych, myciu wiat przystankowych,  przycinaniu  gałęzi przy 
drogach gminnych, itp. Planowane jest również świadczenie usług 
związanych z pielęgnacją terenów zielonych, utrzymaniem obiektów 
sportowych, drobnymi pracami budowlanymi i remontowymi takimi 
jak: wykonywanie ogrodzeń, malowanie, brukowanie.  Poza zleceniami 
ze strony Gminy Iwanowice Spółdzielnia  chętnie  nawiąże współpracę 
z prywatnymi  zleceniodawcami w zakresie wyżej wymienionych prac.

Drugim obszarem działalności Spółdzielni Socjalnej „Nad Dłub-
nią” będzie świadczenie usług asenizacyjnych. Ofertę w tym zakresie 
Spółdzielnia będzie kierować przede wszystkim do mieszkańców 
naszej Gminy. Termin rozpoczęcia działalności związanej z wywozem 
nieczystości pochodzących z szamb planowany jest na początek maja 
2018 r.,  gdyż konieczne jest wykonanie specjalistycznej zabudowy 
na samochodzie ciężarowym oraz uzyskanie stosownych decyzji i po-
zwoleń. O dokładnym terminie rozpoczęcia działalności asenizacyjnej 
będziemy informować Państwa za pośrednictwem strony interneto-
wej Urzędu Gminy Iwanowice, a także za pośrednictwem mediów 
społecznościowych i akcji reklamowej.  Niemniej już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy do współpracy. 

Wacław Karnia  
Prezes Spółdzielni Socjalnej „Nad Dłubnią” 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
nadDłubnią
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Marzenia….kto ich nie ma? Kto chociaż 
raz nie marzył o… No właśnie, raczej nikt się 
nie przyzna do tego, że nie ma marzeń. Po-
wszechnie się twierdzi, że tylko dzieci mają 
marzenia. A to przecież nieprawda. Iluż to do-
rosłych nie tylko ma marzenia, ale je realizuje! 
Przykłady? 

Leonardo da Vinci – wielki marzyciel, któ-
ry wprawdzie sam ich wszystkich nie zrealizo-
wał, ale bez jego marzeń np. nie latalibyśmy 
dzisiaj samolotami. Elon Musk – marzy wciąż 
o ekologicznym świecie i z wielkim sukcesem 
produkuje elektryczne samochody Tesla, a 
ostatnio, kilka tygodni temu, wystrzelił w ko-
smos rakietę z jednym ze swych czerwonych 
kabrioletów Tesla, który teraz będzie zdoby-
wał kosmiczne przestrzenie, dając dowód na 
prawdziwość porzekadła, że „chcieć to móc”! 
A Kamil Stoch? Każdy Polak to wie, że od 
dziecka marzył o tym, by być skoczkiem nar-
ciarskim, a dzisiaj my wszyscy dumni jesteśmy 
z jego osiągnięć. 

To tylko trzy wybrane przykłady marzycie-
li. Co ich łączy? Nie tylko to, że marzyli, że nie 
wstydzili się tego, ale przede wszystkim to, że 
wytrwałością, konsekwencją i pracą potrafili 
je zrealizować. 

Marzyciele są wśród nas; wszyscy nimi je-
steśmy, tylko nie zawsze chcemy się do tego 
przyznać. A marzenia i dążenie do ich reali-
zacji zmieniają świat na lepsze, czego przy-
najmniej trzy dowody podaliśmy na wstępie. 
Dlatego przygotowujemy w Gminie Iwano-
wice miejsce szczególne, gdzie będzie moż-
na snuć marzenia, a wiele z nich spróbować 
zrealizować.

Już w maju 2018 roku w Grzegorzowicach 
Wielkich, na parterze budynku gimnazjum 
rozpocznie działalność „PLANETA MARZEŃ”, 
przeznaczona przede wszystkim dla dzieci i 
młodzieży w wieku do 18 roku życia.

Czym będzie PLANETA MARZEŃ? Miej-
scem, gdzie marzenia i ideały spotykają się z 
konsekwencją, wytrwałością, harmonią i pra-
cą. PLANETA MARZEŃ to miejsce, gdzie dzieci 
i młodzież, a także ich rodzice i opiekunowie, 
znajdą wsparcie w poszukiwaniu najlepszej 
drogi spełnienia własnych, często silnie skry-
wanych, marzeń o sobie, świecie, szczęściu, 
poradzeniu sobie z przeciwnościami oraz 
stworzą przy udziale specjalistów i zaufanych 
osób szansę na rozwój, twórcze spędzenie 
czasu i zabicie nudy. 

PLANETA MARZEŃ to miejsce, gdzie 
dzieci i młodzież: 

• mogą swobodnie marzyć i nauczyć się 
tego, jak i które marzenia realizować 

• uzyskają pomoc w rozwiazywaniu trud-
nych sytuacji w szkole, w życiu, w domu, 
wśród rówieśników 

• rozwiną zainteresowania, talenty i pasje
• umocnią poczucie własnej wartości
• wzmocnią motywację do działania
• rozwiną zachowania prozdrowotne.

PLANETA MARZEŃ będzie miejscem 
spotkania kreatywności ze spełnieniem. By 
móc przyspieszyć moment osiągnięcia suk-
cesu, potrzebna jest praca, konsekwencja i 
własna droga dojścia do celu. Wypracowaniu 
przez dzieci i młodzież sposobu realizacji ma-
rzeń służyć będą następujące zajęcia:

• artystyczne, plastyczne, muzyczne, ta-
neczne, teatralne, filmowe

• warsztaty rękodzielnicze i kulinarne 
• komputerowe,
• sportowe, rekreacyjne, turystyczne 
• gry zespołowe 
• imprezy plenerowe i okolicznościowe

i wiele innych, w tym również te zapro-
ponowane przez dzieci i młodzież. Ważnym 
elementem funkcjonowania PLANETY MA-
RZEŃ będą też zajęcia wspierające prawidło-
wy rozwój dzieci i młodzieży. W szczególności 
chodzi tu o:

• pomoc w odrabianiu lekcji, 
• zajęcia specjalistyczne, np. logopedyczne, 
• pomoc psychologiczną, rozwojową, itp.
• oraz inne zajęcia odpowiadające na po-

trzeby i zainteresowania podopiecznych.
Oprócz wymienionych zajęć organizo-

wane będą również działania o charakterze 
animacyjnym i integracyjnym, w tym m.in. 
wspólne projekty angażujące dzieci i młodzież 
oraz ich rodziców, dziadków, środowisko są-
siedzkie, we wspólnie akcje integracyjne, kul-
turalne, społeczne, rekreacyjne, turystyczne, 
poznawcze, sportowe, itp. rozwijające różne 
pasje, zainteresowania i umiejętności. Wszyst-
kie akcje, zajęcia i działania odbywać się będą 
pod fachową i specjalistyczną opieką wycho-
wawców, opiekunów, trenerów i innych osób, 
które znają się na tym, jak z pasją realizować 
własne marzenia. 

Chociaż PLANETA MARZEŃ zlokalizo-
wana będzie w budynku Gimnazjum w Grze-
gorzowicach Wielkich, to nie będzie ona w 
żaden sposób przypominać typowej szkoły. 
Ponieważ spotykać się tam będą ci, którzy 
snują marzenia (nawet nieśmiało) z tymi, 

którzy wiedzą, jak realizować marzenia; czyli 
będzie to miejsce, w którym wszyscy się wza-
jemnie uczą, realizują swoje pasje i wspierają 
się w osiąganiu zamierzeń, celów, pokonywa-
niu barier i omijaniu zagrożeń oraz dzieleniu 
się sukcesem. Będzie to miejsce, gdzie dzieci i 
młodzież będą mogły zdobywać wiedzę, roz-
wijać swoje zainteresowania i pasje oraz spę-
dzić miło i kreatywnie czas. 

PLANETA MARZEŃ będzie czynna co-
dziennie, od poniedziałku do piątku, przez 5 
godzin. Natomiast w weekendy będą organi-
zowane zajęcia dodatkowe, warsztaty tema-
tyczne oraz wyjazdy turystyczne, sportowe, 
integracyjne, rekreacyjne, edukacyjne, roz-
wojowe, itp. Wszystkim dzieciom i młodzieży 
- uczestnikom zajęć – zapewniony zostanie 
jeden bezpłatny posiłek każdego dnia zajęć. 
Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i 
bezpłatne.

W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci 
i młodzież wraz z rodzicami i opiekunami z 
terenu gminy Iwanowice i dwóch ościen-
nych gmin: Golcza i Słomniki. Pierwszeństwo 
uczestnictwa będą mieli ci zainteresowani, 
którzy spełniają określone kryteria. 

Szczegółowe informacje o planie zajęć, 
kryteriach i zasadach rekrutacji dostępne 
będą już w kwietniu w Gimnazjum w Grzego-
rzowicach Wielkich, pozostałych placówkach 
edukacyjnych na terenie gminy, w GOPS, GC-
KiB, Urzędzie Gminy oraz na stronach inter-
netowych Gminy i Fundacji Małopolska Izba 
Samorządowa. 

Więcej informacji udzielą koordynatorzy 
projektu: 

Pani Aldona Okraszewska oraz Pan Marcin 
Papuga Fundacja „Małopolska Izba Samorzą-
dowa” - kom. 536 999 507, tel. 12 200 29 26.

Warto dołączyć do grona spełnionych 
marzycieli, choćby tych wymienionych na 
wstępie albo mieć takie marzenie i spróbo-
wać je zrealizować. PLANETA MARZEŃ jest po 
to, by marzenie stało się rzeczywistością.

„Planeta Marzeń” Placówka Wsparcia 
Dziennego powstała i prowadzona jest przez 
Fundację Małopolska Izba Samorządowa w 
partnerstwie z Gminą Iwanowice w ramach 
projektu dofinansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 
9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, 
Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdro-
wotne w regionie. 

RGB fd0100 CMYK 0/95/92/0

GMINA IWANOWICE

PLANETA MARZEŃ
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Dzisiaj spotykamy się z Panem 
Mieczysławem Bielawskim, 
właścicielem zespołu dworsko – pałacowego w 
Sieciechowicach oraz Prezesem Fundacji Arte 
Novum. Jakie Pan Mieczysław ma zamiary 
względem tego obiektu, co planuje, tego spróbujemy 
się dowiedzieć i o tym porozmawiamy.
 

Witam Panie Mieczysławie, bardzo się cieszę, że 
się spotykamy i porozmawiamy  na temat, który 
bardzo interesuje mieszkańców naszej gminy. Panie 
Mieczysławie to, że jest Pan właścicielem Dworu w 
Sieciechowicach to już wiemy. Nie wiemy jednak 
czym tak naprawdę się Pan się zajmuje zawodowo, 
dlatego proszę o przybliżenie wszystkim swojej 
osoby. 

Witam, 
Na początek małe sprostowanie jestem Prezesem Fundacji Arte 

Novum, która jest właścicielem dworu w Sieciechowicach, a nie jedy-
nym właścicielem. Przekazałem dwór do Fundacji po jego zakupie od 
rodziny Reyów, by służył większej sprawie :) Na co dzień pracuję w Kra-
kowie w firmie Art FM, której jestem współwłaścicielem. Jest to studio 
projektowe, które realizuje na terenie Polski i Europy wystawy multi-
medialne dla muzeów, centrów nauki oraz instytucji kultury, jednym 
słowem projekty związane z szeroko pojętą edukacją. Nasze ostatnie 
realizacje można zobaczyć na stronie www.artfm.pl. Robiliśmy między 
innymi Podziemia Rynku w Krakowie, czy wrocławskie Hydropolis, a 
ostatnio wygraliśmy konkurs na projekt nowej aranżacji wnętrz w Pa-
łacu Książąt Czartoryskich w Krakowie, który to projekt właśnie ukoń-

czyliśmy. Prowadzimy także prace w niemieckim Knappenrode, a 
w zeszłym roku mieliśmy przyjemność organizować wystawę w 
siedzibie Unesco w Paryżu poświęconą polskim misjom archeolo-
gicznym na Bliskim Wschodzie.

Praca w Firmie Art FM projektującej wystawy 
multimedialne to na pewno ciekawe i kreatywne, 
ale i pochłaniające dużo czasu zajęcia. Skąd więc 

się wziął pomysł kupna nieruchomości jaką jest 
Dwór w Sieciechowicach?

Rozumiem, że pytanie jest podchwytliwe i chciała Pani zapytać czy 
znajdę czas na remont Dworu w Sieciechowicach przy moich obec-
nych zajęciach? Odpowiem na pewno: oczywiście że tak ! Odkąd poja-
wiła się możliwość zakupu tej nieruchomości wiedziałem, że będzie to 
projekt wielofazowy i podzielony na lata pracy. Sieciechowice to miej-
sce wyjątkowe i warte każdego zaangażowania. Nie wiem czy Pani wie, 
ale zanim napisał o Sieciechowicach Jan Długosz, historię tego miejsca 
tworzyli prawdopodobnie Morawianie, Celtowie, a także i inne niezna-
ne już ludy zamieszkujące dolinę rzeki Dłubni w czasach prehistorycz-
nych. Sam dwór i park ma także wielowiekową historię, która jest nie 
mniej fascynująca, a którą z pewnością pokażemy częściowo miesz-
kańcom już w przyszłym roku. Zabytki kocham od dzieciństwa i jest to 
z pewnością wpływ rodziców, którzy potrafili przekazać mi wrażliwość 
na piękno rzeczy powstałych w przeszłości. Jak pojawiła się okazja do 
zakupu tej nieruchomości od zaprzyjaźnionej rodziny Reyów, nie wa-
hałem się ani chwili, gdyż wiedziałem, że to wspaniały obiekt i że po-
trafię przywrócić mu dawny blask. 

Dowiedzieliśmy się, iż otrzymał Pan dofinansowanie 
z środków unijnych na rewitalizację zespołu 
dworsko-pałacowego w Sieciechowicach. Oczywiście 
serdecznie gratulujemy. W internecie czytamy 
„…powstanie obiekt niosący w sobie opowieść o 
spotkaniu historii ze współczesnością”. Jakie są 
założeni projektowe i co tak naprawdę powstanie we 
wskazanym miejscu?

Otrzymane środki posłużą na odbudowę rozebranego w latach 

Wywiad 
Mieczysław 
Bielawski 
Rozmawiała: Monika Świątek
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siedemdziesiątych dworu, który był najstarszą częścią zespołu i rewita-
lizacji obu obiektów w jeden obiekt kultury oraz na wyposażenie pra-
cowni artystycznych. Chcemy w dworze w Sieciechowicach stworzyć 
Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Artystycznej (MOWA), w którym 
artyści z całego świata będą mogli tworzyć i dzielić się swoimi pracami 
oraz doświadczeniem z gośćmi zaproszonymi na specjalne warsztaty. 
Na świecie jest to bardzo popularna forma działalności Fundacji zwią-
zanych ze sztuką. W Polsce jest to jeszcze w powijakach, ale jesteśmy 
już w kontakcie z zagranicznymi ośrodkami artystycznymi, które pro-
wadzą podobną działalność i czekamy tylko na moment, w którym 
będziemy mogli włączyć Sieciechowice do większego programu wy-
miany myśli, kultury i sztuki. Planujemy w dworku 3 miejsca z wyspe-
cjalizowanymi pracowniami: malarstwa i fotografii, rzeźby i form 3D 
oraz kompozycji muzycznych i ruchu. Na stałe w dworze może przeby-
wać kilku artystów z rodzinami. Mogą komponować, pisać, robić pro-
jekty grafik, czy rzeźb. Za ich pobyt płacą inne Fundację, które specja-
lizują się w pozyskiwaniu środków na działalność artystyczną właśnie. 

Interesuje nas również wszystkich jaki będzie zakres 
prac oraz koszty finansowe tego projektu? Proszę o 
szczegółowe przybliżenie nam tego zagadnienia. 

Cały projekt szacuje na ok. 3,5 mln PLN brutto, ale tak naprawdę 
to ok 1,8 mln na prace związane z odbudową oraz remontem obecne-
go dworu oraz ok 600 tys, na wyposażenie wszystkich pracowni oraz 
podatki. Z własnych środków Fundacja pokrywa 30 % tych wydatków, 
resztę otrzymamy w ramach pomocy finansowej na rewitalizację z UE.

Międzynarodowy Ośrodek Wymiany Artystycznej  w 
skrócie MOWA, który powstanie w Sieciechowicach 
ma w swych założeniach być skierowany przede 
wszystkim do gości z zagranicy. Czy są możliwe i 
czy są brane pod uwagę wspólne projekty na rzecz 
mieszkańców Sieciechowic i Gminy Iwanowice?

Program MOWA jest otwarty dla uczestników także z Polski i mamy 
już w programie kilku znanych i cenionych malarzy, fotografików czy 
rzeźbiarzy chętnych, by podzielić się swą wiedzą. Jeśli chodzi o miesz-
kańców Sieciechowic i okolic to oczywiście skorzystają z tego wszyscy. 
Pięknie wyremontowany dwór i park spowodują, że Sieciechowice 
wypięknieją i staną się atrakcyjne turystycznie i inwestycyjnie. Oczy-
wiście planujemy wciągnięcie najmłodszych i starszych w różne formy 
aktywności i bardzo liczymy na pomoc z ich strony,  a także sympatię 
dla naszej inicjatywy i energię pozytywną do tego co robimy. 

Między działaniami artystycznymi ośrodka planujemy spotkania o 
charakterze tradycyjnym; spotkanie bartników czy ludzi kochających 
uprawy ekologiczne, ale mamy także w programie okresowe obser-
wacje gwiazd na polanie przez teleskop Cassegrain’a, który będzie 
na wyposażeniu MOWA, a w pierwsze dni lata, w okolicach czerwca 
planujemy pokaz multimedialny - laserowy las - na drzewach parku. 
Poza tym warsztaty, które będziemy organizować, a będzie ich w roku 
kilkanaście będą dostępne dla zainteresowanych i ci, którzy wykażą 
się większym zaangażowaniem będą mogli korzystać ze sprzętu, któ-
ry zakupimy do Ośrodka.  Ze względu jednak na charakter pracy ludzi 
zapraszanych do dworu będzie to dla nas priorytet i czasami będzie 
tak i to trzeba powiedzieć teraz, że dwór będzie zamknięty dla gości z 
zewnątrz, by dać czas i spokój Twórcom, którzy w nim pracują na stwo-
rzenie czegoś unikalnego, dla dobra nas wszystkich. 

W kolejnych latach planujemy także dalszą rewitalizację parku w 
kierunku centrum Sieciechowic, gdzie kiedyś były stajnie na 40 koni 
wraz z ujeżdżalnią i tu zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkań-
ców Sieciechowic, którzy mają wiedzę lub pamiątki po tym jak park 
wyglądał, być może posiadają jakieś zdjęcia , szkice lub dawne plany, 
by odezwali się do nas, gdyż chętnie skorzystamy z ich wiedzy, by 
przywrócić dawny blask także parkowi,  który zawsze funkcjonował z 
dworem jako jedna całość. Prosiłbym o kontakt w tej czy innych spra-

wach na mój email m.bielawski@artenovum.pl

Dziękuję za wywiad. Jeszcze raz gratuluję uzyskania 
dofinansowania na rewitalizację tego obiektu. 
Życzę spełnienia wszystkich zamierzeń oraz planów 
związanych z dworem w Sieciechowicach. 

To ja dziękuję za ciepłe przyjęcie w Sieciechowicach i wsparcie ja-
kiego udzielili nam sąsiedzi, Wójt Gminy dr.Robert Lisowski oraz Pan 
Marszałek Leszek Zegzda, który od początku był ujęty wizją powstają-
cego w Sieciechowicach ośrodka.

Przedstawione poniżej zdjęcia stanowią wizualizację koncepcji Ośrodka 
wg projektu Pracowni Idziak - Sępkowski. Realizowany projekt budow-
lany, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, będzie nie-
znacznie się różnił od tej prezentacji.
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Czy jesteś gotowy na 
obywatelstwo cyfrowe?

Technologie cyfrowe zmieniają niemal każdą sferę naszego życia,  
a zmiany w tej dziedzinie następują tak szybko, że trudno za nimi na-
dążyć. Kompetencje cyfrowe są nam potrzebne nie tylko w pracy za-
wodowej, ale często również w codziennym życiu. 

• Chcesz załatwić sprawę w urzędzie? Najszybciej zrobisz to 
przez e-administrację. 

• Planujesz wyjście do kina lub teatru? Możesz kupisz bilet 
przez Internet bez stania w kolejce przed spektaklem. 

• Nie wiesz jak dotrzeć do określonego miejsca? GPS w telefo-
nie wskaże Ci drogę. 

Można mnożyć sytuacje, w których szybko i sprawnie zrealizuje-
my nasze potrzeby, wykorzystując do tego różnego rodzaju aplikacje, 
narzędzia, urządzenia, oprogramowanie, itp. Każdy z nas potrzebuje 
umiejętności cyfrowych przynajmniej w podstawowym zakresie, by 
uczyć się, komunikować i uczestniczyć w życiu społecznym. 

Od jesieni 2017 Fundacja Małopolska Izba Samorządowa reali-
zuje projekt edukacyjny „DQSKILLS” dedykowany osobom dorosłym. 
Projekt koncentruje się na rozwijaniu kompetencji w zakresie  inteli-
gencji cyfrowej (Digital Intelligence), rozumianej jako zestaw umiejęt-
ności społecznych, emocjonalnych i poznawczych, które pozwalają 
sprostać wyzwaniom i dostosować się do wymagań cyfrowego życia. 
Inteligencja cyfrowa wyróżnia trzy poziomy: obywatelstwo cyfrowe, 
kreatywność cyfrową i przedsiębiorczość cyfrową. DQSKILLS dąży do 
pogłębienia rozwoju umiejętności obywatelstwa cyfrowego, które jest 
uważane za punkt wyjścia do wspierania dwóch pozostałych obsza-
rów inteligencji cyfrowej: kreatywności i przedsiębiorczości. 

W ramach projektu powstanie kurs szkoleniowy oparty na Euro-
pejskich Ramach Kompetencji Cyfrowych, uczący jak w sposób świa-
domy korzystać z technologii jako obywatel cyfrowy. 

Więcej informacji na stronie projektu: http://dq-skills.eu/pl/463-2/

Projekt „Developing Digital Intelligence of adult learners for an ac-
tive Citizenship” jest realizowany przy wsparciu Programu Unii Euro-
pejskiej Erasmus+

Aldona Okraszewska

Pierwsze TROJACZKI w Gminie Iwanowice

Bruno, Hugo i Iwo są pierwszymi w naszej gminie trojaczkami! Chłopcy 
przyszli na świat pod koniec listopada 2017 r., a tym samym szczęśliwi rodzice 
Anna i Radosław stali się rodzicami czwórki dzieci, bowiem kilka lat wcześniej 
urodził się im syn Filip. 

Narodziny trojaczków to prawdziwy cud, bowiem zdarzają się raz na 7 tysię-
cy porodów. Chłopcy są już w domu w Biskupicach. W dniu 15 lutego br. rodzinę 
odwiedziła delegacja władz samorządowych (Wójt Gminy oraz Sekretarz Gminy 
Iwanowice) z podarunkami dla niemowlaków. 

Szczęśliwym rodzicom życzymy siły, wytrwałości i 
cierpliwości w tak odpowiedzialnym zadaniu jakim jest 
wychowanie dzieci, a chłopcom dużo zdrowia. Wszystkiego 
najlepszego!
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z życia gminy LOWE

Wizyta studyjna w Kluczach
W dniach 2-3 lutego odbyła sie w ramach projektu LOWE wizyta 

studyjna dotycząca dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania spół-
dzielni socjalnych. To już drugi wyjazd tego typu jaki zorganizowała 
Gmina Iwanowice. Prawie rok temu grupa radnych i urzędników gminy 
odbyła podobną wizytę w spółdzielni socjalnej w Pcimiu i Raciechowi-
cach. Do Klucz pojechali m.in. radni i sołtysi oraz lokalni liderzy i osoby 
zainteresowane współpracą z powstałą w naszej gminie Spółdzielnią 
Socjalną „Nad Dłubnią”. 

Pierwszy dzień był poświęcony wizycie w Spółdzielni Socjalnej 
„Opoka”, która jest jedną z największych spółdzielni tego typu w Pol-
sce. Obecnie zatrudnia ponad 60 osób. Jej przychody za ubiegły rok 
wyniosły ponad 2 mln złotych. Spółdzielnia prowadzi m.in. Zakład Ak-
tywności Zawodowej, Restaurację Rodzinną, kursy zawodowe, usługi 

kateringowe. „Opokę” założyły dwa stowarzyszenia, które również 
odwiedziliśmy w trakcie wizyty: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ, które prowadzi 
m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy dla niepełnosprawnych oraz 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, które prowadzi m.in. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych oraz schronisko 
dla bezdomnych. W trakcie spotkań z przedstawicielami powyższych 
organizacji poznaliśmy specyfikę ich działalności, źródła finansowa-
nia spółdzielczości socjalnej oraz szanse i wyzwania jakie stoją przed 
przedsiębiorstwami społecznymi. 

Wizyta studyjna była również okazją do zapoznania się działaniami 
oraz planami rozwoju Spółdzielni Socjalnej „Nad Dłubnią”, która została 
zarejestrowana w KRS w dniu 31 stycznia br. Spółdzielnię założyły dwa 
podmioty prawne: Gmina Iwanowice oraz Fundacja Małopolska Izba 
Samorządowa. Członkowie władz spółdzielni: Wacław Karnia, Jacek 
Kwiatkowski, Aldona Okraszewska i Rafał Kowal przedstawili zebra-
nym plan rozwoju spółdzielni. Spotkanie było także okazją do dyskusji 
na temat ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych na utwo-
rzenie Inkubatora Kuchennego. Inkubator Kuchenny ma być miejscem 
przeznaczonym dla drobnych przetwórców produktów rolnych, firm 
cateringowych oraz rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać 
swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego 
celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeniach. Pozwali 
to drobnym przetwórcom spełniać wszelkie wymogi sanitarne nie in-
westując własnych środków w urządzenia gastronomiczne, które będą 
wypożyczać w Inkubatorze Kuchennym i dzięki temu znacząco obniżą 
koszty wytworzenia swoich produktów. 

Drugi dzień wizyty studyjnej był także okazją do podziwiania uro-
ków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili 
rezerwat przyrodniczy Góry Zborów. O działaniach Spółdzielni Socjal-
nej „Nad Dłubnią” będziemy na bieżąco informować na stronach inter-
netowych Gminy Iwanowice.

Szkolenie doskonalące 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Przez trzy kolejne weekendy 17-18 lutego, 24-25 lutego oraz 3-4 
marca, w ramach projektu LOWE, odbywały się szkolenia dla druhów 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwanowice. Szkolenia 
odbywały się w remizach Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach, 
Zalesiu i Celinach, a w każdym z nich wzięło udział kilkunastu straża-
ków. W czasie szkoleń strażacy zapoznawali się szczegółowo m.in. 
z wyposażeniem torby ratowniczej R-1 oraz zasadami użycia jej po-
szczególnych elementów. Zajęcia obejmowały również tematykę bez-
pieczeństwa własnego, poszkodowanego, miejsca zdarzenia i orga-
nizacji ratownictwa medycznego oraz resuscytacji. Uczyli się również  
udzielania pomocy w innych stanach nagłych, urazach mechanicznych 
i obrażeniach. Na zajęciach każdy ochotnik miał możliwość, przy uży-
ciu zestawów ratowniczych, wykonania także ćwiczeń praktycznych 
z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy na fantomie.

Jak podkreślali sami uczestnicy, takie szkolenia są wyjątkowo po-
trzebne, gdyż w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia podstawą jest 
szybkie, skuteczne, a przede wszystkim bezpieczne, udzielenie pomo-
cy. Cieszymy się zatem, że dzięki dofinansowaniu projektu LOWE, takie 
szkolenie mogło objąć również druhów z Ochotniczych Straży Pożar-
nych.

Monika Nowińska

Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Nr UDA-PO-
WR.02.14.00-00-1020/16-00 zawartej pomiędzy Fundacją Małopolska Izba Samorządowa z siedzibą w: 31-068 Kraków, ul. Stradomska 11 a Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą: al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.



14 | Głos Iwanowic

z życia gminy 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Program projektu  
„Ocalmy od 
zapomnienia  
dzieje wyzwolenia”  
planowanego w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości w Gminie 
Iwanowice

Prelekcje historyczne:
• 22 marzec -  Powstanie Styczniowe –  pokaz filmowy, prelekcja histo-

ryczna (P.Anna Mączka, P.Adam Miska), krótka rekonstrukcja
• 18 czerwiec - Okres Międzywojenny – pokaz filmowy, prelekcja histo-

ryczna (P.Anna Mączka, P.Adam Miska),
• październik - Józef Piłsudski – pokaz filmowy, prelekcja historyczna 

(P.Anna Mączka, P.Adam Miska), 

Wrzesień - Konkurs Plastyczny „Pieśniami patriotycznymi malo-
wane”
Konkurs będzie skierowany do uczniów klas, I-III,  IV- VII szkół pod-
stawowych. Celem konkursu będzie propagowanie patriotyzmu po-
przez twórczość plastyczną młodych mieszkańców Gminy Iwanowice 
oraz naukę historii przez kontakt z pieśnią patriotyczną.

Wrzesień - Gminny Konkurs Literacki dla klas VII-VIII i III gim. – 
„Niepodległość znaczy wolność”
Konkurs będzie przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół 
podstawowych (VI-VIII) oraz młodzieży z gimnazjów z terenu Gminy 
Iwanowice. Zadaniem w konkursie będzie napisanie eseju, felietonu, 
rozprawki lub opowiadania dotyczącego tematyki odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Praca również może nawiązywać do wydarzeń 
wojennych, które miały miejsce na terenie naszej gminy lub do osób, 
które przyczyniły się swoimi czynami oraz działalnością do uformo-
wania historii Iwanowic.

14 września - Gra Terenowa pod hasłem „Iwanowickie ślady 
niepodległości. 
Historyczna zabawa w terenie,  do której zaprosimy wszystkich chęt-
nych mieszkańców Gminy Iwanowice. Gra będzie zakładała dotarcie 
do wyznaczonych punktów (w realnie bliskiej i możliwej do pokona-
nia pieszo odległości), które są związane z wydarzeniami historycz-
nymi z okresu I Wojny Światowej na terenie naszej Gminy. 

5-11 listopada -  „Tydzień Niepodległości” - cykl codziennych 
wydarzeń organizowanych dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, który poprzez swoją różnorodność, da 
możliwość wyboru najciekawszej dla każdego formy świętowania i 
indywidualnego włączenia się w obchody tak ważnej rocznicy.

5 listopada - Wieczór literacki „Niepodległość znaczy wolność”
Uroczysty koncert literacki uczniów ostatnich klas szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Iwanowice. Uczniowie 
zaproszeni do występu będą laureatami konkursu ogłoszonego 
we wrześniu 2018 dla szkół, w którym zadaniem będzie napisanie 
eseju, felietonu, rozprawki lub opowiadania dotyczącego tematyki 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzi literaci będą mieli 
możliwość odczytania swoich prac na prawdziwej scenie i dla szero-
kiej publiczności.

6 listopada  - Gra edukacyjna pt. „Droga do niepodległości”
Gra przeznaczona będzie dla uczniów szkół podstawowych w dwóch 
kategoriach wiekowych - klasy V-VI i VII – VIII i w swoim założeniu ma 
być połączeniem wychowania patriotycznego, nauki oraz zabawy. W 
zabawie wezmą udział zespoły 3-osobowe - reprezentacje szkół, któ-
re rozwiązywać będą ciekawe zadania i case’y w ukrytych punktach 
na terenie Szkoły Podstawowej w Iwanowicach.

7 listopada  – wernisaż wystawy pt. „Ocalmy od zapomnienia 
dzieje Iwanowic”
Wernisaż wystawy starych fotografii w Muzeum Regionalnym w 
Iwanowicach, poświęcony najważniejszym wydarzeniom i ludziom, 
którzy tworzyli historię naszej Gminy w okresie I wojny światowej i w 
okresie międzywojennym.

8 listopada  - Międzyszkolny Koncert Pieśni Patriotycznych pt. 
„Nie ma świętowania bez pieśni śpiewania”
Dzień wspólnego śpiewania i święto muzyki patriotycznej dla każde-
go! Do udziału zostaną zaproszeni uczniowie ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu Gminy Iwanowice – solista i zespół wokalny - 
którzy zaprezentują się w utworach patriotycznych przed prawdziwą 
publicznością!

9 listopada  - widowisko słowno-muzyczne pt. „100 lat niepodle-
głości Polski”
Profesjonalny patriotyczny koncert słowno-muzyczny zespołu AQQ 
Band z Anną Kukawską, jako wokalistką oraz akompaniamentem 
zespołu (piano, akordeon/saksofon). Prawdziwa kulturalno-patrio-
tyczna uczta dla dorosłych mieszkańców Gmin.

10 listopada  – Gminny Bieg Niepodległości
Wielka sportowa impreza, otwarta dla wszystkich chętnych! Bieg 
odbędzie się na terenie kompleksu leśnego Goszcza- Polanowice na 
dwóch trasach – bieg na 10 km oraz marszobieg rodzinny na 4 km. 
Start i meta umiejscowione będą na polanie św. Mikołaja w Zalesiu. 
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i medale, a dla wszystkich 
uczestników upominki oraz gadżety!

11 listopada  - Gala Finałowa „Ocalmy od zapomnienia dzieje 
wyzwolenia”
Gala zorganizowana na zakończenie naszego projektu, będąca jed-
nocześnie jego uroczystym podsumowaniem. Program przewiduje 
m.in. występ  Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat” w insceniza-
cji rekonstrukcyjno-muzycznej pt. „My biało-czerwoni”. Podczas Gali 
odbędzie się również uroczyste rozdanie nagród w konkursach o 
tematyce niepodległościowej ogłaszanych w szkołach oraz wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych.
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Projekt Czytelniczy dla Przedszkoli i Oddziałów 
Przedszkolnych z terenu Gminy Iwanowice

Wzorem ubiegłorocznego projektu „Podróże 
czytelnicze Żaby Meli”, Gminne Centrum Kultu-
ry i Bibliotek w Iwanowicach oraz Wydawnictwo 
„Skrzat” zaprosiło wszystkie Przedszkola i Oddzia-
ły Przedszkolne z terenu Gminy Iwanowice do 
wzięcia udziału w nowym projekcie pt. „Kogutek 
Gutek, czyli Klub Małego Patrioty”.     

Ze względu na to, że w bieżącym roku obcho-
dzone jest 100-lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości, projekt w swoim założeniu będzie 
miał również na celu wzbudzanie postaw patrio-
tycznych u najmłodszych i zapoznawanie ich, 
poprzez czytanie książek, z polskimi symbolami, 
osiągnięciami oraz sławnymi ludźmi.

Projekt trwać będzie od marca do listopada 
roku szkolnego 2017/2018. Jego Głównym bo-
haterem – przyjacielem dzieci, będzie biało-czer-

wony KOGUTEK GUTEK. Kogutek będzie  podró-
żował do grup przedszkolnych, które zgłosiły się 
do  udziału w projekcie. W każdej grupie przed-
szkolnej będzie przebywał jeden wyznaczony 
tydzień i zachęcał dzieci do czytania książek. Co-
dziennie będzie czytana, wybrana książeczka z 
serii Klub Małego Patrioty, Wydawnictwa Skrzat. 
Uzupełnieniem czytania książek, będą zadawane 
przez nauczyciela dzieciom pytania oraz rozmowa 
edukacyjna na dany temat, związany z aktualnie 
czytaną książeczką. Kogutek Gutek pod pachą bę-
dzie dźwigać Kronikę, w której przedszkolaki wraz 
z nauczycielem będą dokumentować przebieg 
swojego czytelniczo-patriotycznego spotkania.

Nauczyciel danej klasy grupy zobowiązani 
przeprowadzić takie zajęcia wraz z czytaniem 
książeczek, przez minimum 15 minut dziennie. 
Wszystkie grupy przedszkolne uczestniczące w 
projekcie otrzymają od Wydawnictwa Znak kom-
plet książeczek z serii Klub Małego Patrioty do 
użytku codziennego. Dla wszystkich dzieci biorą-
cych udział w projekcie przewidziane są także pre-
zenty w postaci książeczek Wydawnictwa Skrzat – 
„Polskie Symbole”.

Do projektu zgłosiły się wszystkie szkoły i 
przedszkola. Nasz Kogutek  już wyruszył w po-
dróż. Pierwszym miejscem, które odwiedzi jest 
Szkoła Podstawowa w Widomej. Harmonogram 
wizyt Kogutka dostępny jest na stronie interneto-
wej www.gckib.iwanowice.pl

z życia gminy KLUB MAŁEGO PATRIOTY

Kogutek Gutek  
czyli  
Klub Małego 
Patrioty

http://www.gckib.iwanowice.pl
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Ludowe Towarzystwo Sportowe „NOVI” 
Narama w dniu 4 marca 2018 roku zorgani-
zowało III Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Naramie pod Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudy, połączony z tradycyjnym Biegiem 
Pamięci. Uroczystość zorganizowano przy 
wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego, 
GCKiB w Iwanowicach oraz firmy Krak-Mar-
fish. 

Zorganizowane w Naramie wydarzenie 
wpisuje się w obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W jej trakcie 
szczególnie przypominano postać Jerzego 
Wacyka, syna nauczycieli, którzy tuż po woj-
nie pracowali w szkole w Naramie. W czasie II 
wojny światowej działał on w Armii Krajowej, 
a po 1945 r. zaangażował się w walkę z komu-
nizmem w szeregach Ligi Walki z Bolszewi-
zmem. Aresztowany, został skazany na karę 
śmierci. Na szczęście ostatecznie jej nie wy-
konano i po kilku latach opuścił więzienie. 
Prywatnie Jerzy Wacyk był ojcem chrzestnym 
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, jednego 
z kapelanów „Solidarności” i duszpasterza śro-
dowisk kresowych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w ko-
ściele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie, 
celebrowaną przez ks. Jana Jurkowskiego. 

O godz. 14.00 wystartował  Bieg Pamięci, 
w którym wzięła udział rekordowa jak do tej 
pory liczba uczestników: ponad 160. Wystar-
towali oni w 4 kategoriach:

• szkoła podstawowa: dzieci młodsze 0-3 
(600 m),

• szkoła podstawowa: dzieci 4-7 (600 m),
• młodzież (4 km),
• open (kobiety – 4 km, mężczyźni – 8 km).

Trasa biegła wokół naszej miejscowości. 
Równocześnie na terenie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. św. Jadwigi w Naramie od-
bywały się wydarzenia towarzyszące uroczy-
stości: 

• pokaz broni i wyposażenia wojskowego 
przygotowany przez 9. Samodzielny Po-
doddział Obrony Terytorialnej „Krakusi”,

• warsztaty pierwszej pomocy i ratownic-
twa prowadzone przez Studenckie Koło 
Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa 
działające przy Instytucie Bezpieczeństwa 
i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. KEN w Krakowie oraz 
firmę SkillsMed,

• pokaz sztuk walki przygotowany przez 
Pana Piotra Wypchała, Mistrza Świata 
w kickboxingu oraz Krakowską Akademia 
Taekwondo,

• stanowisko promocyjne Sił Zbrojnych RP 
wystawione przez Wojewódzki Sztab Woj-
skowy w Krakowie i Wojskową Komendę 
Uzupełnień w Krakowie,

• strzelnica paintballowa,
• warsztaty plastyczno-edukacyjne,
• promocja ochotniczego szkolenia 

wojskowego studentów w ramach Legii 
Akademickiej Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie,

• wystawa pokonkursowa prac „Ojczyzna 
to kraina, która się w sercu zaczyna”,

• kwesta na rzecz Fundacji Niezłomni,

• malowanie buziek.
Wydarzenia te cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem zarówno mieszkańców 
Naramy jak licznej grupy gości z innych miej-
scowości.

O godz. 16.00 uczestników powitał Prezes 
Ludowego Towarzystwa Sportowego „NOVI” 
Narama Przemysław Nogieć. Następnie za-
prezentowany został program artystyczny 
poświęcony pamięci Żołnierzy Niezłomnych 
w wykonaniu uczniów szkoły w Naramie, 
a przygotowany pod kierunkiem Katarzyny 
Bieroń i Katarzyny Korczyńskiej. Okoliczno-
ściowy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
przeczytał senator RP Marek Pęk, natomiast 
specjalny list Szefa Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Jana Józefa 
Kasprzyka skierowany do organizatorów 
i uczestników uroczystości w Naramie – Łu-
kasz Gliński, przedstawiciel Wojewody Ma-
łopolskiego. List skierowany do uczestników 
uroczystości przez Dyrektora Oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr. hab. 
Filipa Musiała odczytał – Jakub Ryba . Głos 
zabrali również starosta powiatu krakow-
skiego Wojciech Pałka, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Marek Piekara, przedstawiciel 
Ministra Obrony Narodowej Grzegorz Ma-
tyasik oraz kierownik KRUS w Proszowicach 
Zbigniew Grzyb.

W trakcie uroczystości rozdane zostały 
również nagrody dla zwycięzców Biegu Pa-
mięci i medale dla wszystkich jego uczestni-
ków. Wyniki wyglądały następująco:

– szkoła podstawowa: dzieci młodsze 
0-3 (600 m),
Dziewczynki 
I miejsce Weronika Kuś
II miejsce Wiktoria Krawczyk
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III miejsce Aleksandra Stolarska
Chłopcy 
I miejsce Wiktor Kołacz
II miejsce Mateusz Kurkiewicz
III miejsce Krystian Fima

– szkoła podstawowa: dzieci 4-7 (600 m),
Dziewczęta 
I miejsce Julia Szydło
II miejsce Anna Zdybał
III miejsce Klaudia Krawczyk
Chłopcy
 I miejsce Norbert Morek
II miejsce Miłosz Karnia
III miejsce Mateusz Kurbiel

– młodzież (4 km),
Dziewczęta 
I miejsce Zosia Młodecka
II miejsce Marlena Murawska
Chłopcy 
I miejsce Jakub Ziębiec
II miejsce Dawid Kurkiewicz
III miejsce Antoni Sabik 

– open (kobiety – 4, mężczyźni – 8 km).
Kobiety 
I miejsce Magdalena Szymańska-Kostka
II miejsce Aneta Węgrzynek
III miejsce Justyna Płatek
Mężczyźni 
I miejsce Krzysztof Kurkiewicz
II miejsce Sebastian Cieślik
III miejsce Jan Kaleta

Wręczono również nagrody dla zwycięz-
ców Międzyszkolnego Konkursu Literackie-
go i Plastycznego Ojczyzna to kraina, która 
się w sercu zaczyna, zorganizowanego przez 
nowo powstałą w Naramie Fundację NOViST. 
Konkurs został zorganizowany pod patrona-
tem Senatora Rzeczypospolitej – Marka Pęka 
i Starosty Powiatu Krakowskiego – Wojciecha 
Pałki, którzy raz z Wiceprzewodniczącym 
Rady Powiatu Markiem Piekarom zasponso-
rowali nagrody dla laureatów. Podsumowania 
przedsięwzięcia dokonała prof. Kinga Łapot-

-Dzierwa - przewodnicząca komisji konkurso-
wej.

Konkurs plastyczny
I miejsce – Kamila Mazur
II miejsce – Antonina Karnia 
III miejsce – Karolina Kluzek, Antonina 

Rosa 
wyróżnienie: 
Paweł Leszczyński, Patryk Chamielec

Konkurs literacki 
grupa I (szkoła podstawowa)
I miejsce – Julia Kubik 
II miejsce Klaudia Kluzek 
III miejsce Magdalena Małek 
wyróżnienie: 
Natalia Bartuś, Aleksandra Kowalczyk

Konkurs literacki 
grupa I (klasy gimnazjalne)

I miejsce – Aleksandra Bzukała
II miejsce – Mikołaj Biziak
III miejsce – Adrianna Kralka 
wyróżnienie: Filip Winiarski

Tego dnia wręczono również nagrody 
specjalne dla uczestników biegu. Kurs pierw-
szej pomocy ufundowany przez firmę Skill-
sMed otrzymał najlepszy zawodnik reprezen-
tujący służby mundurowe: chor. Jan Kaleta z 8. 
Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach. 
Nagrodę wręczył prezes SkillsMed Andrzej 
Ziarko. Z kolei Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak ufundował upominki dla 
studentów odbywających szkolenie wojsko-
we w ramach projektu „Legia Akademicka”, 
którzy startowali w naszym Biegu Pamięci. 
Otrzymali je: Maja Dutka, Anna Mazgaj, Jerzy 
Wszołek, Mikołaj Dyl, Marek Migdałek, Paweł 
Karyś, Arkadiusz Lencewicz, Piotr Piwowar-
czyk i Mateusz Kowalski, odbywający ten kurs 
na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN 
w Krakowie. Nagrody od ministra ON wrę-
czyli: Grzegorz Matyasik i płk Remigiusz Żu-
chowski – przedstawiciele MON oraz płk Jerzy 
Klocek, zastępca dowódcy 11. Małopolskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystość zakończyło wystąpienie Ni-
koli Jurkowskiej, przedstawicielki Ludowego 
Towarzystwa Sportowego „NOVI” Narama, 
która podziękowała instytucjom i osobom 
zaangażowanym w organizację wydarze-
nia. Spotkanie prowadzili: Katarzyna Nogieć 
i Przemysław Wywiał.

W tym roku swoją obecnością zaszczycili 
nas między innymi: Senator Rzeczypospo-
litej Polskiej – Marek Pęk, Starosta Powiatu 
Krakowskiego Wojciech Pałka, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu – Marek Piekara, 
Koordynator programu „Legia Akademicka” 
w Ministerstwie Obrony Narodowej – Grze-
gorz Matyasik, przedstawiciel Ministerstwa 
Obrony Narodowej płk Remigiusz Żuchowski, 
zastępca dowódcy 11. Małopolskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej – płk Jerzy Klocek, Szef 
Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktu-
ry – Łukasz Smółka, przedstawiciel Wojewody 
Małopolskiego Łukasz Gliński, Małopolski Wo-
jewódzki Inspektor Transportu Drogowego 

– Paweł Kucharczyk, Dyrektor Instytutu Bez-
pieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

– prof. Olga Wasiuta wraz z mężem prof. Ser-

giuszem Wasiutą, prof. Kinga Łapot-Dzierwa 
(również z Uniwersytetu Pedagogicznego),  
przewodniczący rady gminy Iwanowice – Mi-
rosław Rosa, Szef Biura Senatora Marka Pęka 

– Antoni Holik,  Dyrektor Prowadzący Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi 
Królowej w Naramie – Krzysztof Zadora, p.o. 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej 
Jadwigi Królowej w Naramie – Elżbieta Ora-
czewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie – Anna 
Rerak, Prezes SkillsMed – Andrzej Ziarko,  Kie-
rownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w Proszowicach – Zbigniew Grzyb,  
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nara-
mie – Andrzej Wywiał, Naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej – Jerzy Kluzek, Przedstawiciel 
wydziału promocji Powiatu Krakowskiego 

– Dawid Roj, Przedstawiciel Gminnego Cen-
trum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach – Mał-
gorzata Kwiecień, sołtys miejscowości Kozie-
rów – Alicja Bednarczyk.

Partnerami wydarzenia były następujące 
instytucje: Ministerstwo Obrony Narodowej, 
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Fundacja NOViST, GCKiB w Iwanowicach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Naramie, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Naramie, Ma-
łopolskie Centrum Edukacji „MEC”, Instytut 
Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krako-
wie, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewódz-
ki Sztab Wojskowy w Krakowie, Wojskowa 
Komenda Uzupełnień w Krakowie, Muzeum 
Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, 
Zespół Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Małopolskiego, Firma Krak-Marfish, Firma 
Wawel S.A., Parafia Matki Bożej Szkaplerznej 
w Naramie, Krakowska Akademia Taekwondo. 

Wydarzenie nie odbyłoby się bez wspar-
cia wielu osób prywatnych, którzy znacząco 
przyczynili się w jego organizację m.in. Lesz-
ka Dudka, Małgorzaty Krawczyk, Wiktorii 
Krawczyk, Tomasza Leszczyńskiego, Berna-
dety Majka-Rosa, Agnieszki Krzyształowicz, 
Ewy Gumuli.

Już teraz zapraszamy na IV Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Naramie! Do zobacze-
nia za rok!

LTS „NOVI” Narama, Fundacja NOViST
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Zapraszanie Babć i Dziadków na uroczy-
stość z okazji ich święta jest tradycją na stałe 
wpisaną w repertuar imprez w Szkole Podsta-
wowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wido-
mej. W tym roku uczciliśmy tę okazję dwukrot-
nie: 26 stycznia wraz ze wszystkimi dziećmi 
z wychowania przedszkolnego, a 27 stycznia 
z wszystkimi uczniami klas I – VII.

Zacznijmy od krótkiego opisu występów 
najmłodszych członków szkolonej społeczno-
ści. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby 
w życiu każdego młodego człowieka, dlatego 
w tym szczególnym dniu dzieci ze wszystkich 
grup przedszkolnych również o nich pamię-
tały. Swoje podziękowanie za troskę, którą 
otaczają ich Dziadkowie, wyraziły poprzez 
tańce, piosenki i wierszyki. Licznie przybyli 
goście zasiedli na przygotowanych dla nich 
miejscach i z niecierpliwością wyczekiwali 
występów swoich wnucząt. Na twarzach każ-
dego przedszkolaka malowało się skupienie 
i radość.

Imprezę otworzył pokaz brazylijskiej sam-
by w wykonaniu dziewcząt z kółka taneczne-
go kl. I – III. Na wstępie Pani Dyrektor Bożena 
Lisowska przywitała wszystkich gości (szcze-
gólnie Babcie i Dziadków) ciepłymi słowami. 
Po uroczystym początku, w pięknie udekoro-
wanej sali gimnastycznej, rozpoczęła się wła-
ściwa część artystyczna.

Tego dnia funkcję gospodarzy pełniły 
dzieci z Oddziału Przedszkolnego „B” wraz  
z wychowawcą Panią Julią Gugułą. 6-latki 
zaprezentowały się w przedstawieniu nawią-
zującym do lat 70. Ich występ przeplatany był 
tańcem i piosenkami. Z głośników wybrzmia-
ły m.in. takie hity jak „Kawiarenki” i „Za każdy 
uśmiech” z repertuaru Anny Jantar. 

Następnie mogliśmy uzyskać odpowiedź 
na pytanie: Jak dawniej Babcia z Dziadkiem 
spędzali czas wolny? Opowiedziały nam to 
4-latki, wykonując pod kierunkiem Pani Beaty 

Gaździckiej piosenkę – „Autostop”. 
Pod koniec programu artystycznego 

na scenę wkroczyły Pani Paulina Wałuszko 
i Pani Paulina Morawska wraz z najmłodszymi 
przedszkolakami z Punktu Przedszkolnego 
„A”, które dla swoich Babć i Dziadków zapre-
zentowały utwór „Noga lewa, noga prawa”. 
Z kolei Pani Katarzyna Kobendzowska-Grze-
górzko oraz zuchy z Oddziału Przedszkolnego 
„A” postanowili złożyć życzenia wszystkim 
Babciom i Dziadkom w sposób niecodzienny, 
bo rockandrollowy, wykonując piosenkę pt. 
”Babcia tańczy rockandrolla”. Wszyscy mali ar-
tyści z przejęciem wczuwali się w swoje role, 
a wspaniali goście z uśmiechem (od ucha do 
ucha!) odbierali czułe słowa do nich skierowa-
ne.

Zwieńczeniem występów było wspólne 
zaśpiewanie „Sto lat” wszystkim zebranym 
Babciom i Dziadkom, a następnie wręczenie 
im własnoręcznie wykonanych przez przed-
szkolaki upominków. Na koniec uroczystości 
gospodarz imprezy Pani Julia Guguła popro-
siła, aby wnuczęta zaprosiły swoich Dziadków 
do wspólnego tańca na scenie. Wszyscy po-
radzili sobie z tym zadaniem fenomenalnie. 
Podczas całej imprezy towarzyszyła nam tak-
że Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecz-
no-Oświatowych Pani Anna Motyka.

Nasi nieocenieni Rodzice, członkowie 
Rady Rodziców, jak zwykle stanęli na wyso-
kości zadania w przygotowaniu poczęstunku. 
Wspólny „podwieczorek” stał się okazją do 
rozmów, dzielenia się wrażeniami z imprezy 
i do umacniania więzi pomiędzy pokoleniami 
oraz integracji społeczności przedszkolnej.

Ten dzień dostarczył nam wiele wzruszeń, 
uśmiechów i wspomnień, które  z pewnością 
na długo pozostaną w naszej pamięci. 

Julia Guguła

W sobotę (27.01.2018 r.) w Szkole Podsta-
wowej im. Księdza Jana Twardowskiego  w Wi-
domej odbył się długo oczekiwany Dzień Bab-
ci i Dziadka. Tym Razem za organizację tego 
niezwykłego święta w tym roku odpowie-
dzialne były klasy IV-VII. Czy stanęły na wyso-
kości zadania? Niech krótkie podsumowanie 
uroczystości pozwoli nam to ocenić. 

Całe wydarzenie rozpoczęła o godzinie 
15.00 Msza Święta w Kościele pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Widomej. Ksiądz 
proboszcz Adam Grzesiński poświęcił w litur-
gii słowa wiele uwagi Babciom i Dziadkom, 
podkreślając ich wyjątkowy wkład w wycho-
wanie wnucząt, oraz przypomniał uczniom 
o konieczności doceniania miłości, jaką bez-
warunkowo darzą ich Dziadkowie.

Następnie wszyscy udali się do położo-
nego nieopodal budynku szkoły, gdzie już 
przy drzwiach wejściowych czekali ucznio-
wie, którzy wskazywali gościom drogę do sali 
gimnastycznej. To właśnie tam znajdowała 
się duża scena i imponujące dekoracje, a ca-
łemu przedsięwzięciu przyświecało napisane 
dużymi, kolorowymi literami hasło: „Kocham 
Babcię, kocham Dziadka, bycie z nimi to jest 
gratka”. Na gości czekał również poczęstunek 
w postaci pysznych pączków i faworków oraz 
gorącej kawy i herbaty. 

Około godziny 16.00 rozpoczęły się 
właściwe obchody Święta Babci i Dziadka. 
Uczniowie klas IV-VII przygotowali przed-
stawienie w konwencji telewizyjnego talent 
show pod skromnym tytułem „Ja się wcale 
nie chwalę, ja po prostu mam talent!”. Przed 
wszystkimi zebranymi zaprezentowali oni 
swoje umiejętności recytatorskie, aktorskie, 
muzyczne i taneczne. Ach, co to był za występ! 

Całość przedstawienia, w którym brało 
udział tak wielu uczniów, w ryzach utrzymały 
dwie wspaniałe prowadzące – Natalia Piskorz 
oraz Wiktoria Cieślik. Dziewczyny znakomicie 

Dzień Babci i Dziadka 
w SP im. Ks. Jana Twardowskiego  
w Widomej 
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sprawdziły się w roli konferansjerek. 
Pierwsza wystąpiła klasa VI, która zapre-

zentowała swoje umiejętności recytatorskie. 
Karolina Kielian, Katarzyna Oćwieja i Mateusz 
Natkaniec w swoich rozważaniach dywago-
wali między innymi nad pytaniem: co by było, 
gdyby nagle zniknęli dziadek i babcia…? 
Po wymienieniu wszystkich zalet spędzania 
czasu z Dziadkami zgodnie stwierdzili, że to 
by była katastrofa, przez którą cały świat zmie-
niłby się na gorsze. 

Następnie scenę wypełnili uczniowie kla-
sy V, którzy zaprezentowali humorystyczną 
scenkę o dziadkach, których odwiedziła po-
kaźna grupa wnucząt. Mali aktorzy doskonale 
ukazali, z jak zabawnymi perypetiami łączy 
się rozmowa prowadzona pomiędzy ludźmi, 
których może i dzieli przepaść wiekowa, ale 
łączy olbrzymie i szczere uczucie. Wnuczko-
wie wyjaśnili między innymi, czym są popu-
larne w młodzieżowym slangu „suchary” oraz 
dlaczego słoń ma czerwone oczy. Tę zagadkę 
pozostawiamy w tym miejscu nierozwiąza-
ną – odpowiedzi chętnie udzielą Państwu 
uczniowie klasy V.  

Przyszła kolej na klasę IV, najmłodszych 
przedstawicieli uczniów organizujących to 
wydarzenie. Prawie wszystkie czwartaki za-
prezentowały na scenie swoje umiejętności 
muzyczne – tańczyły i śpiewały, porywając 
całą salę do zabawy. Uczniowie wykonali 
cover znanej piosenki Zenka Martyniuka pt. 
„Przez Twe oczy zielone”, dzięki czemu w ca-
łej szkole wybrzmiały słowa: „Dzisiaj Babciom 
i Dziadkom kochanym, zaśpiewamy!”. Ucznio-
wie podeszli do tego zadania z dużym dystan-
sem do samych siebie, dzięki czemu występ 
był energetyczny i szalony. 

Chwilę później wszyscy zgromadzeni mu-
sieli szybko ochłonąć, ponieważ klasa VII roz-
poczęła swoją scenkę o charakterze drama-
tycznym. Nastrój zmienił się o 180 stopni, ale 
tylko na chwilę, bo – jak się okazało – sytuacja 
była bardzo zabawna. Siódmoklasiści opo-
wiedzieli historię Babci, do której przyjechała 
ekipa telewizyjna w celu przeprowadzenia 
wywiadu z okazji jej setnych urodzin. Wnucz-
ka próbowała przygotować Babcię do tego 
wydarzenia, tłumacząc jej, jakie zostaną zada-
ne pytania i w jaki sposób powinna odpowia-
dać. Jak można się domyślić, Babcia (bardziej 
skupiona na robótce na drutach niż słowach 
wnuczki) trochę pomyliła kolejność pytań, 
przez co widzowie „Wiadomości” dowiedzieli 
się między innymi, że ma 20 lat i aż sto wnu-
cząt! No cóż, nie ulega jednak wątpliwości, 
że takiej Babusi wnuczka wybaczy wszystko!

Po obejrzeniu występów czterech klas 
nadszedł czas na werdykt. Nietrudno zgadnąć, 
że zgromadzeni goście oklaskiwali wszystkich 
uczniów tak samo mocno, w związku z czym 
zmagania zakończono remisem. Po ogło-
szeniu wyniku nastąpił najważniejszy punkt 
programu, czyli oryginalne życzenia. Oprócz 
klasycznego życzenia Babciom i Dziadkom 
zdrowia, szczęścia i słodyczy, pojawiły się 
mniej popularne hasła, takie jak: „Emerytury 

życzę Wam większej”, „Nic do naprawiania, 
dźwigania, trzepania – tylko miękki fotel i coś 
do chrupania” oraz „A Tobie Dziadku, czego 
życzyć mamy? Żebyś u Babci miał tak, jak 
u  mamy!”. Następnie wspaniały szkolny chór 
pod skrzydłami pani Agnieszki Dynek, wspie-
rany głosami wszystkich uczniów, zaśpiewał 
piosenkę „Niechaj żyją” na znaną melodię 
„Szła dzieweczka do laseczka”. 

Kiedy chór zakończył swój występ na sce-
nie pojawiły się przedstawicielki Klubu Se-
niora „juRAJSKA SIÓDEMKA” – pani Barbara 
Mrajca, pani Barbara Perek oraz pani Helena 
Nawalany, które w niezwykle humorystyczny 
sposób zaprezentowały swoje przemyślenia 
na temat ich święta. Jako że same są Babcia-
mi, uświadomiły wnukom, że pomimo upły-
wających lat, ich miłość do nich jest coraz 
mocniejsza i dopóki wystarczy im sił, dopóty 
będą dla nich największym wsparciem. 

Po tych wzruszających słowach, które 
skłaniały do refleksji, potrzebna była chwilka 
przerwy. W tym czasie w sali gimnastycznej 
przygasły światła, a pani Joanna Wieczorek za-
mieniła się w konferansjerkę zabawy pt. „Roz-
poznaj wnuka”. Na ekranie były wyświetlane 
zdjęcia uczniów klas IV-VII, gdy mieli około 
1-3 lat. Zadaniem dziadków było rozpoznanie 
swoich wnucząt oraz jak najszybsze zasygna-
lizowanie tego poprzez podniesienie ręki. 
W sali co chwilę wybuchały śmiechy, a naj-
bardziej spostrzegawczy uczestnicy otrzymali 
w nagrodę specjalnie przygotowane serdusz-
ka. 

Po zabawie prowadzące poprosiły o za-
branie głosu Panią Dyrektor Bożenę Lisowską, 
która podsumowała całą uroczystość, przypo-
minając o nieodzownej roli Babć i Dziadków 
w opiece i wychowaniu wnucząt. Podkreśliła 
również, że w codziennym zabieganiu często 
nie mamy czasu zwrócić uwagi na oddanie 
i miłość, jaką darzą nas Dziadkowie, a  kul-
tywowanie ich święta pozwala chociaż raz 
w roku powiedzieć szczerze, jak mocno ich 
kochamy. 

Po przemówieniu Pani Dyrektor na sce-
nie ponownie pojawił się szkolny chór, który 
zaśpiewał ostatnią piosenkę pt. „Nasi kocha-
ni Babcia i Dziadek”, której wzruszający tekst 
złapał za serca zgromadzonych gości. Na-
stępnie wszyscy uczniowie szkoły zaśpiewali 
gromkie „Sto lat” dla obecnych i nieobecnych 
Babć i Dziadków, kończąc tym samym część 
artystyczną. Nadszedł czas na wręczenie upo-
minków, które przygotowali uczniowie oraz 
poczęstunek w towarzystwie wnucząt.

Jako koordynator Dnia Babci i Dziadka 
chciałabym z tego miejsca serdecznie podzię-
kować wszystkim nauczycielom i uczniom, 
którzy zaangażowali się w pracę nad przygo-
towaniem programu artystycznego, dekoracji 
i innych niezbędnych elementów oraz Radzie 
Rodziców, która zadbała o tak wspaniały po-
częstunek dla gości. 

Karolina Sarota
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Jesteśmy w projekcie 
„Być jak Ignacy”!

Szkoła Podstawowa im Księdza Jana Twardowskiego w Widomej, 
jako jedna z pierwszych, zakwalifikowała się do projektu „Być jak Igna-
cy” i  tym samym rozpoczyna wyścig o tytuł „Naukowej Szkoły Ignace-
go”. Program jest organizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego 
Łukasiewicza, która od lat pomaga wspierać dziedzictwo narodowe, 
polską kulturę, naukę oraz edukację.

Celem tego projektu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności z za-
kresu nauk matematyczno-przyrodniczych wśród najmłodszych oraz, 
co najważniejsze, rozbudzenie dziecięcej ciekawości. Cykl zajęć będzie 
realizowany raz w tygodniu do kwietnia, w ramach koła naukowego. 
W projekcie może wziąć udział każdy uczeń z klas IV-VII, jednak limit 
miejsc jest ograniczony. Dzięki zajęciom prowadzonym przez panią 
Monikę Kalawską uczniowie poznają sylwetkę Ignacego Łukasiewicza 
oraz innych sławnych polskich naukowców.

Człowiek dla zwierząt

Uczniowie klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana 
Bosko w Celinach wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez 
wolontariuszy Fundacji MIMO WSZYSTKO. Po długich naradach zde-
cydowaliśmy się zorganizować zbiórkę darów dla Fundacji CZŁOWIEK 
DLA ZWIERZĄT, która tworzy przytulisko dla psów, kotów, koni i jed-
nego osiołka. Uczniowie z pomocą wychowawcy przygotowali ulot-
ki, plakaty promujące akcję, hasła oraz cały plan zbiórki. Na początku 
przygotowaliśmy plan działania, zaczęliśmy od stworzenia hasła prze-
wodniego, następnie uczniowie podzieleni na grupy wykonali plakaty, 
które zawisły na korytarzach szkolnych. Następnie przygotowaliśmy 
ulotki, które zostały rozdane każdemu uczniowie naszej szkoły. Ucznio-
wie ozdobili je rysunkami zwierząt ze schroniska i zapisali informację 

jakie dary zbieram: pokarm, koce, obroże, smycze i inne… Z ulotkami 
i plakatami uczniowie klasy IV zawędrowali do każdej z klas w naszej 
szkole opowiadając o naszej akcji i zachęcając do udziału. Zbiórka 
darów trwała 25 dni i udało nam się zebrać około 150kg karmy, koce 
oraz obroże i zabawki dla zwierzaków. Kulminacyjnym puntem naszej 
akcji był wyjazd do przytuliska w Łętkowicach i przekazanie darów dla 
zwierzaków. Ten dzień opisały dzieciaki własnymi słowami: 28 listopa-
da 2017r. odbył się finał naszej akcji. Nie było fanfar i owacji. Zastąpiły 
je jazgot i ujadanie podekscytowanych naszą wizytą podopiecznych 
pani Marty i pani Wioli z Fundacji „ Człowiek dla zwierząt”. Za to różnej 
maści i ras koniki oraz osiołek Fuzi wynagrodziły nas zwierzęcymi czu-
łościami... Świadomie wybraliśmy nieduże podkrakowskie schronisko 
w Łętkowicach, bo wydało nam się miejscem wyjątkowo dla zwierząt 
przyjaznym. Widać, że dobrze się tu czują. Są dobrze odkarmione, trzy 
razy dziennie wyprowadzane na spacer lub wypuszczane na wybieg. 
Przy ponad stu psach, kilkudziesięciu kotach, kilkunastu koniach, ko-
zach i osiołku pracują na co dzień właściwie tylko dwie drobne kobiety. 
Zwierzęta mają czysto, jasno, przestronnie. Ponadto cieszą się tym, co 
najważniejsze – miłością opiekunek, które prędzej przygarną kolejne-
go wyrzuconego przez właścicieli psiaka niż oddadzą jakiegokolwiek 
w niepewne ręce . Zwierzętom przeznaczonym do adopcji wyszukują 
rzeczywiście idealne miejsca.

W naszej akcji pomagały różne osoby – koledzy z klasy siódmej 
pomogli dźwigać baaaardzo ciężkie paczki, podobnie pan kierowca. 
Właściciel firmy transportowej użyczył nam gratis autobusu, abyśmy 
mogli odwiedzić nasze kochane zwierzaki. Jesteśmy tym osobom bar-
dzo wdzięczni. Sami byśmy sobie nie poradzili. Podziękowaliśmy także 
pani Wioli za piękne chwile przy jej pupilach. Na chwilę zapomnieliśmy 
o stresie, szkolnych wymaganiach i innych problemach. Miękka grzyw-
ka osiołka i aksamitny pysk konia – to najlepsza terapia. Na wszystko!!! 
Na tym zakończyła się nasza akcja, którą zamierzamy powtarzać cy-
klicznie co roku, aby zwierzaki mogły spokojnie przetrwać zimę.

Paulina Bielawska

Wyjazd wolontariuszy 
ze szkoły w Celinach  
do Owczar

We wtorek 23 stycznia grupa uczniów z klas II – V wraz z opiekun-
kami – p. Marią Michalak, p. Jadwigą Bujas i p. Agatą Ziobro wyjechała 
do Domu Pomocy Społecznej w Owczarach. Jest to całodobowy ośro-
dek dla niepełnosprawnych umysłowo mężczyzn, usytuowany w za-
bytkowym dworze na terenie pięknego parku.

Gospodarze przyjęli nas bardzo serdecznie. Pomimo wyznaczonej 
godziny niecierpliwi pensjonariusze od razu po naszym przyjeździe 
zaczęli gromadzić się na świetlicy. Zaprezentowaliśmy Jasełka misyjne 
oraz krótką część ludową.

Od początku przedstawienia widownia reagowała bardzo żywo. 
Większość panów śpiewała z nami kolędy, niektórzy nie kryli wzrusze-
nia. Po przedstawieniu dyrektor Domu podziękował nam, podkreślając 
głęboki przekaz jasełek misyjnych.

Dla pensjonariuszy mieliśmy jeszcze przygotowane przez dzie-
ci zdobione pierniczki; w zamian otrzymaliśmy kosze pełne słodyczy 
i ciastek. Niektórzy mężczyźni podchodzili do nas i dziękowali nam 
osobiście – każdy we właściwy sobie sposób.

Wywieźliśmy z Owczar satysfakcję, że mogliśmy obdarować cho-
rych ludzi odrobiną radości i sami wzbogaciliśmy swoje serca.

Agata Ziobro

z życia gminy OŚWIATA
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W poniedziałek 12 marca 2018 roku do naszej szkoły zawitał bi-
skup pomocniczy diecezji kieleckiej Andrzej Kaleta. Krótko przed 
godziną 12 dostojnego gościa powitał w progach szkoły dyrektor 
Janusz Maj. Następnie, na sali gimnastycznej, odbyło się spotkanie 
z księdzem biskupem, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice. Obecny był również proboszcz parafii w Sieciechowi-
cach – ksiądz Tomasz Zięcik. Spotkanie było pełne uroczystych, ale 
zarazem prostych i zwykłych słów skierowanych do naszego Gościa. 
Nie mogło zabraknąć piosenek zaśpiewanych przez dzieci, a przy-
gotowanych na tę okazję przez księdza wikarego Wojciecha Oczko-
wicza. Były to bardzo wzruszające i piękne chwile. Na koniec spotka-
nia głos zabrał ksiądz biskup, który podziękował za gościnę i życzył 
wszystkim zebranym, aby ich praca i nauka przynosiły im satysfak-
cję i owocowały sukcesami w dalszym życiu. Na koniec swojej wizy-
ty ksiądz biskup spotkał się z nauczycielami i pracownikami szkoły.  
A. Wołowczyk

XII Gminny Konkurs na  
Tradycyjną Palmę 
Wielkanocną

Już od 2006 roku, tuż przed Niedzielą Palmową, przeprowadza-
ny jest w szkole w Iwanowicach Gminny Konkurs na Tradycyjną Pal-
mę Wielkanocną. Najpierw organizowany był w Gimnazjum, później 
w GZS, a obecnie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II. Zawsze 
w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową, odbywa się wystawa prac  
oraz wręczanie nagród laureatom. Jest to możliwe dzięki sponsorom: 
Urzędowi Gminy w Iwanowicach, Gminnemu Centrum Kultury i Biblio-
tek, Gminnej Komisji ds. Uzależnień, Parafii pw. Trójcy Świętej w Iwano-
wicach oraz Firmie Krak-Marfisch.

Zgodnie z regulaminem konkursu palmy muszą być zrobione 
z elementów charakterystycznych dla naszego regionu i nie mogą 
mieć sztucznych dodatków. Jeszcze parę lat temu można było zauwa-
żyć, że zwyczaj samodzielnego robienia palm zanikał, a nasze regional-
ne palmy często zastępowane były kupnymi, które są robione na wzór 
palemek wileńskich. To właśnie dzięki konkursom szkolnym i parafial-
nym został reaktywowany w naszej gminie zwyczaj własnoręcznego 
przygotowywania palm, które nabrały też regionalnego charakteru. 

Uczestnicy konkursu zaskakują nas co roku pomysłowością i sta-
rannością wykonania. Z roku na rok widać, że w wykonanie palm an-
gażuje się coraz więcej domowników, dlatego od przyszłego roku 
konkurs prawdopodobnie zmieni charakter na Rodzinny Konkurs Tra-
dycyjnych Palm Wielkanocnych. 

Jury ustaliło następującą klasyfikację:

w kategorii klas I-III SP 
I miejsca: Wiktoria Krawczyk– Widoma, Maksymilian Kaczmarczyk 
i Martyna Dejwór – Celiny;
II miejsca: Jakub Burda – Damice, Julia Zębala – Iwanowice, Kacper 
Kulesza – Celiny;
III miejsca: Zuzanna Kowalczyk – Narama, Weronika Fundament – 
Iwanowice, Piotr Gumula – Celiny;
wyróżnienia: Paulina Kurbiel i Artur Więcławski - Iwanowice

w kategorii klas IV-VI SP:
I miejsca: Karolina Kurbiel – Iwanowice, Aleksandra Kaczmarczyk – 
Celiny, Aleksandra Chmiel – Narama;
II miejsca: Maja Gadzina i Patrycja Chmiel – Narama, Natalia Kmita 
– Iwanowice;

III miejsca: Julia Borówka Celiny, Zuzanna Jasiówka i Maja kurbiel 
– Iwanowice;
wyróżnienia: Oliwia Kaczor – Widoma, Aleksandra Sienko – Damice 
oraz Wiktoria Konstantyn, Wiktoria Cichoń, Jolanta Baran, Dominik 
Baran, Maciej Rak, Nicole Kaczka i Weronika Walczak – Iwanowice.

w kategorii klas VII SP oraz II-III gimnazjum:
I miejsca: Karolina Mochalska – Grzegorzowice, Justyna Basoń i Kin-
ga Kawalec – Sieciechowice;
II miejsca: Klaudia Krawczyk – Widoma, Paulina Mucha i Wiktoria 
Grzywnowicz – Grzegorzowice, Oliwia Chludek – Iwanowice;
III miejsca:Amelia Browarnik, Laura Żurek i Wiktoria Żaba – Narama;
wyróżnienia: Emila Lotko i Julia Niewidziajło – Narama, Marianna 
Znamirowska i Milena Miśkiewicz – Sieciechowice, Weronika Małek 
i Ewelina Januszkiewicz – Iwanowice.
W tradycji Kościoła palmy symbolizują mękę, ale również triumf 

i zmartwychwstanie Jezusa, a w tradycji ludowej są symbolem sił wi-
talnych, życia, corocznej odnowy roślin i zapowiedzią ich kwitnienia 
i owocowania. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałą-
zek wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwsta-
nia i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano również gałązek 
malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano 
w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień 
palmy wplatano również bukszpan, barwinek, borówkę, cis, widłak. 
Palmy z naszego regionu ozdabiane są również misternie wykonanymi 
kwiatami z bibuły, bądź krepiny. Dla niektórych miejscowości charak-
terystyczne  również ozdabianie ich zwisającymi, kolorowymi wstążka-
mi wykonanymi z bibuły. 

Zwyczaj święcenia palm i uroczyste procesje z nimi, znane są 
w Polsce od średniowiecza. W Kościele katolickim Niedziela Palmowa, 
obchodzona jest przez chrześcijan na pamiątkę wjazdu Jezusa do Je-
rozolimy. Nasi uczniowie, od wielu już lat, jeżdżą na zaproszenie Sióstr 
Norbertanek do Klasztoru w Imbramowicach. Ten dzień jest tam szcze-
gólnie uroczysty, z powodu odpustu i wizyty biskupiej. Podczas proce-
sji nasi chłopcy, z klas gimnazjalnych, wkładają czerwone szaty i niosą 
sztandary ze stacjami męki pańskiej, dziewczynki zaś w fioletowych 
sukniach niosą insygnia śmierci Pana Jezusa. Poproszono nas abyśmy 
w tym roku zorganizowali jeszcze 12 mniejszych chłopców, którzy mo-
gliby iść w orszaku z osiołkiem. 

Dla naszych uczniów jest to niesamowite przeżycie, które potem 
długo jeszcze wspominają. Należy nadmienić, że Siostry Norbertanki 
są bardzo gościnne i dzieci mają zawsze zapewniony ciepły posiłek, 
przepyszne babeczki wielkanocne i upominki.

Idą święta, radujmy się więc i weselmy się. Alleluja.

Janina Trzaska

Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta  
z wizytą w szkole w Sieciechowicach
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Turniej Tenisa Stołowego  
o Puchar Wójta Gminy Iwanowice

W mroźną sobotę, 24 lutego, w Świetlicy w Poskwitowie Starym 
odbył się turniej tenisa stołowego w kategorii open o Puchar Wójta 
Gminy Iwanowice. Po zaciekłych eliminacjach przyszedł czas na nie 
mniej emocjonujący finał. Podium uplasowało się następująco: 

I miejsce Grzegorz Grabara, 
II miejsce Paweł Tokarz,
III miejsce Dawid Snopek 

Nagrody zwycięzcom zostały uroczyście wręczone przez Pana Ro-
berta Lisowskiego - Wójta Gminy Iwanowice oraz Panią Iwonę Grabarę 
- Radną Gminy Iwanowice. Wszyscy zawodnicy biorący udział w roz-
grywkach, otrzymali pamiątkowe prezenty ufundowane przez Gmin-
ne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Składamy serdeczne 
podziękowania Pani Krystynie Krzyworzece, Panom Rafałowi Kowalo-
wi i Jarosławowi Mrugalskiemu za przygotowanie świetlicy oraz sma-
kołyków na sobotni turniej. Dziękujemy również  Szymonowi Weso-
łowskiemu, który czuwał nad przebiegiem zawodów.   

Małgorzata Kwiecień

Półkolonia  
w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek  
w Iwanowicach

W pierwszy tydzień ferii, dzieci z terenu Gminy Iwanowice spę-
dzały czas na półkolonii, zorganizowanej przez Gminne Centrum Kul-
tury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Szkołę Językową Leader School 
ze Słomnik. Program półkolonii prezentował się naprawdę bardzo bo-
gato. Uczestnicy półkolonii, codziennie od godz. 9.00 do 16.00, mieli 
ciekawie zaplanowany i wypełniony czas, a zatem o nudzie nie mogło 
być mowy!

Dzieci brały udział m.in. w warsztatach kreatywnych, tworzyły 
własne gry planszowe, modelowały balony czy przeprowadzały do-
świadczenia i eksperymenty. Uczyły się także języka angielskiego oraz 
interaktywnie podróżowali do RPA i Japonii. Nie zabrakło także wycie-
czek –  zaplanowany został wyjazd do parku trampolin Go Jump w Kra-
kowie oraz na basen do Miechowa. Był także czas na mini disco oraz 
zajęcia z bodypainting – czyli malowania ciała. Półkolonia obejmowała 
również wyżywienie, przejazdy, ubezpieczenie oraz całodzienną opie-
kę. Dzieci, jak mogliśmy usłyszeć i zobaczyć, były bardzo zadowolone 
z programu półkolonii i bardzo żałowały, że to co fajne tak szybko się 
kończy.

Monika Nowińska
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Tłusty czwartek  
z Gminnym Zespołem Teatralnym 
„Kwadrat”

Tłusty czwartek, zwany inaczej zapustami, to kulminacja karna-
wału. Zgodnie z kalendarzem chrześcijańskim jest to ostatni czwartek 
przed Popielcem, czyli ostatni tydzień karnawału-czasu wielkich za-
baw. I właśnie na ten dzień, aktorzy Gminnego Zespołu Teatralnego 
„Kwadrat” zaprosili seniorów, przyjaciół zespołu i członków rodzin do 
remizy OSP w Iwanowicach.

Na początku uroczystości głos zabrała dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury i Bibliotek-Monika Świątek. W swej wypowiedzi podkre-
śliła  wielką rolę seniorów w naszym społeczeństwie. To właśnie se-
niorzy niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, 
przez co wzbogacają unikalną kulturę naszego regionu.

Następnie przed licznie przybyłymi gośćmi brawurowo wystąpił 
zespół teatralny. Montaż słowno-muzyczny „Skrzynka wspomnień” 
wprowadził wszystkich w pogodny i radosny nastrój. Wielokrotnie 
na sali  rozbrzmiewały  gromkie oklaski. Goście nie byli jednak tylko 
obserwatorami. Chętnie przyłączali się do śpiewu znanych piosenek. 
Wykonanie „Sokołów” i „Szła dzieweczka do laseczka”, połączone z  ru-
chem nie miało sobie równych.

Po części artystycznej Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice 
złożył seniorom ciepłe i serdeczne życzenia. Opowiedział również o ko-
rzyściach przystąpienia naszej gminy do programu „Ogólnopolskiej 
Karty Seniora”. Wspomniana Karta Seniora uprawnia do korzystania 
z różnorodnych zniżek  w wielu punktach usługowych i sklepach na te-
renie całego kraju. Jest ona po wypełnieniu stosownego formularza 
dostępna bezpłatnie w siedzibie GCKiB w Iwanowicach.

Na stołach pięknie udekorowanych przez mamy, królowały zgod-
nie z tradycją  przepyszne pączki i faworki. W powietrzu unosił się za-
pach aromatycznej kawy i herbaty. Podczas całej imprezy nie zabrakło 
humoru i dobrej zabawy. Goście nie kryli wzruszeń oraz serdecznych 
i miłych słów. Było wiele wspomnień, zostały nawiązane nowe znajo-
mości, poczynione plany na przyszłość. Pani Krystyna Karnia podaro-
wała zespołowi  50 letni scenariusz przedstawienia, w oparciu o który 
grała na scenie jako młoda dziewczyna.

Ten czwartkowy wieczór pokazał, że spotkania takie są potrzebne. 
Pozwalają w miłej oraz życzliwej atmosferze spędzić wolny czas a także 
integrują i wzbogacają nasze społeczeństwo.

Członkowie zespołu dziękują wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji tej pięknej imprezy. Dziękują również  OSP Iwanowice 
za możliwość użyczenia remizy na to spotkanie.

Joanna Stąpała
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z życia gminy LODOWISKO W SIECIECHOWICACH

Sezon zimowy na lodowisku w Sieciechowicach został  zakończo-
ny, więc pora na krótkie podsumowanie.

Biały Orlik w zakończonym sezonie czynny był od 26 grudnia 2017 
r do 25 lutego 2018 roku, a więc z przerwami przez 50 dni. Przy „Białym 
Orliku” działała wypożyczalnia łyżew oraz mała gastronomia. Lodowi-
sko wyposażono w nagłośnienie zewnętrzne, co pozwoliło na słucha-
nie muzyki przez łyżwiarzy. 

Początek sezonu był wyjątkowo udany, bowiem spragnieni ama-
torzy zimowych sportów, przy braku śniegu, wyjątkowo oblegali taflę 
lodowiska. Kolejne dni i tygodnie to również solidna frekwencja korzy-
stających z lodowiska. Strzałem w dziesiątkę okazał się również nowy 
harmonogram godzin i dni otwarcia Białego Orlika, który pozwolił 
zminimalizować koszty utrzymania lodowiska i możliwość wydłużenia 
jego ogólnego funkcjonowania do końca lutego. W ogólnym rozra-
chunku zaobserwować możemy nieduży spadek liczby korzystających 
z lodowiska, który spowodowany jest powstaniem w niedalekiej odle-
głości podobnych atrakcji, które stają się coraz większą konkurencją. 
Jak zawsze dużym obłożeniem lodowisko cieszyło się w weekendy 

oraz w ferie zimowe. W porównaniu do roku ubiegłego nieznacznie 
mniej osób skorzystało z lodowiska, ale i tak jest to liczba bardzo zado-
walająca, gdyż sprzedano prawie 4000 wejściówek, z czego większość 
to dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również lodowisko 
w godzinach przedpołudniowych, kiedy to możliwość korzystania z lo-
dowiska miały szkoły z terenu Gminy Iwanowice, których nie uwzględ-
niono w statystykach oraz szkoły spoza gminy, których z roku na rok 
jest co raz więcej. Bardzo dużo osób skorzystało również z lodowiska 
bezpłatnie dzięki Karcie Dużej Rodziny oraz Karcie Seniora. Łącznie 
szacuje się, że wszystkich uczestników jazdy na łyżwach mogło być 
około 5 tysięcy, co daje średnio ok. 100 osób dziennie. Jest to najlepszy 
dowód na to, że taka inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród lokalnej ludności i która wpisała się już na stałe w kalendarz zi-
mowych atrakcji naszej Gminy. 

Dużym wydarzeniem na lodowisku były zawody łyżwiarskie dla 
wszystkich szkół naszej Gminy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami rze-
czowymi oraz dla najlepszych zawodników darmowym wyjazdem do 
Warszawy. W zawodach tych wzięło udział około 40 zawodników. Naj-
lepsi z kategorii 4-6 klas wzięli również udział w ogólnopolskich zawo-
dach łyżwiarskich w Warszawie. 

Wszystkim, którzy w tym okresie korzystali z  lodowiska serdecznie 
dziękujemy. Do wspólnej zabawy na łyżwach powrócimy (miejmy na-
dzieję!) już w grudniu.

Szymon Wesołowski

Lodowisko  
w Sieciechowicach 
podsumowanie sezonu 
2017/18
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z życia gminy KĄCIK SENIORA

Warsztaty zdrowia  
dla kobiet

Dzięki ogromnej pomocy i wsparciu ze strony Gminnego Centrum 
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach  udało się zrealizować na terenie 
Gminy Iwanowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: 
„Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 – 69 lat  
w zakresie profilaktyki raka piersi”  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

30 stycznia 2018 roku w Gminie Iwanowice – był  dniem  poświę-
conym profilaktyce i zdrowiu  kobiety. Centrum Medyczne Masza-
chaba wraz z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 
zorganizowało tego dnia warsztaty informacyjno-edukacyjno-zdro-
wotne skierowane do kobiet, podczas których mogły one nabyć wie-
dzę i umiejętności konieczne do zwiększenia świadomości zdrowotnej 
oraz wykonać badania profilaktyczne.

Blisko 50 pań w różnym wieku było zainteresowanych tym zdro-
wotnym wydarzeniem w Gminie Iwanowice. Szereg kobiet zdecydo-
wało się poddać badaniu mammograficznemu w mammobusie, który 
był do dyspozycji do późnego wieczora.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również popołudniowe 
warsztaty zdrowia. Prelegenci: lekarz radiolog – Tomasz Chećko, położ-
na – Barbara Tkaczewska oraz specjalista zdrowia publicznego, coach 
– Joanna Regucka, ciekawie i z zaangażowaniem wprowadzili uczest-
niczki spotkania w świat teorii profilaktyki onkologicznej z różnych 
perspektyw. Nabytą wiedzę teoretyczną kobiety mogły wykorzystać 
w praktyce – nauczyły się techniki samobadania piersi na specjalistycz-
nych fantomach.

Na pamiątkę pozostaną w domach pań materiały informacyjno-
-edukacyjne oraz kalendarze.

Mamy nadzieję, że obecność na warsztatach zaowocuje w domach 
uczestniczek spotkania. Liczymy na to, że panie podzielą się nabytą 
wiedzą i umiejętnościami z kobietami w swoim otoczeniu i przez to 
zachęcą inne panie do wykonywania regularnie badań mammogra-
ficznych w przyszłości.

Małgorzata Kwiecień

Pierwsze miejsce Pani 
Marty Komasary  
w konkursie „Na gadkę”

W dniu 16 marca, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego odbyły się finały konkursów na gadkę, na reklamę i na komen-
tarz, zorganizowanych w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczyste-
go.

Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce w konkursie „na gad-
kę” (ex aequo z Panem Stanisławem Funkiem z Tokarni) zdobyła Pani 
Marta Komasara, która w finale zaprezentowała gadkę o tym „Jak Mar-
gośka wybierała się na jarmark”.

Organizatorem konkursów na gadkę był Wydział Polonistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Kołem Naukowym Ję-
zykoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia oraz Towarzy-
stwem Miłośników Języka Polskiego. 

Konkurs na gadkę polegał na stworzeniu gwarowego niewierszo-
wanego, oryginalnego monologu na temat „Nasza tożsamość regional-
na”. Istotnym jest fakt, że ocenie podlegały zarówno walory językowe 
(przede wszystkim gwara), jak i te związane z treścią, tj. anegdotami, 
rodzinnymi historiami lub tradycją. Organizatorzy chcieli w ten sposób 
połączyć promowanie języka polskiego, jak i różnych regionów, w któ-
rym ów język się specyficznie rozwijał.

Pani Marcie Komasarze serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu!

Monika Nowińska
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z życia gminy HISTORIA

Eugeniusz 
Kwiatkowski 
honorowy 
parafianin naramski 

Przypadająca w 2018 roku okrągła setna rocznica 
powstania rzymsko-katolickiej parafii w Naramie sta-
nowi doby pretekst, aby zaznaczyć też przypadającą 
pod koniec bieżącego roku 130 rocznicę urodzin Eugeniusza Kwiat-
kowskiego, ostatniego właściciela majątku dworskiego w Owczarach, 
wicepremiera II Rzeczypospolitej, budowniczego Gdyni i Centralnego 
Okręgu Przemysłowego. W 1925 roku parafię Korzkiew przyłączono 
do diecezji krakowskiej. Natomiast nowopowstała, w 1918 roku pa-
rafia w Naramie pozostała w diecezji kieleckiej. Wraz z całą naramską 
parafią w diecezji kieleckiej – po długich dyskusjach – pozostała część 
wsi Owczary, głównie teren gdzie znajdował się dwór rodziny Gawiń-
skich. W 1935 roku od rodziny Gawińskich resztówkę dóbr Owczary, 
w ówczesnej  gminie Cianowice, w powiecie Olkuskim nabył Euge-
niusz Kwiatkowski, stając się tym samym naramskim parafianinem. 
Warto więc pokrótce wspomnieć życiorys tego wybitnego Polaka. 
Eugeniusz Kwiatkowski urodził się 30 grudnia 1888 roku w Krakowie. 
Jako dwuletnie dziecko opuścił Kraków, przenosząc się wraz z rodzica-
mi i starszym bratem pod Zbaraż, gdzie ojciec Eugeniusza, Jan objął 
w posiadanie majątek Czernichowice. W 1902 roku Jan Kwiatkowski 
zmarł, a zarządzaniem majątkiem zajęła się matka Wincenta, z domu 
Maszczyńska, rodowita Krakowianka. Za cel postawiła sobie aby, dzie-
ci zdobyły solidne wykształcenie. Eugeniusza oddała do jezuickiego, 
sławnego poniekąd gimnazjum w Bąkowicach, tuż pod Chyrowem. 
Obecnie miejscowość ta znajduję się już po stronie ukraińskiej. Eu-
geniusz zgłębił wiedzę w tym renomowanym męskim gimnazjum 
w latach 1903-1907. W 1907 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemii 
Politechniki Litewskiej. Zaczęła go pogrążać jednak działalność poli-
tyczna, jak wielu innych jego rówieśników. Trzeźwo patrząc na rzeczy-
wistość, matka postanowiła przenieść syna na studia do Monachium, 
aby mógł się poświęcić z dala od polityki nauce. Wolna Polska – my-
ślała – będzie potrzebowała mądrych, wykształconych ludzi i nie my-
liła się. W 1912 roku uzyskał dyplom inżyniera chemika monachijskiej 
Koenigliche Bayerische Technische Mochschule. Po przybyciu do oj-
czyzny ożenił się w 1913 roku i przyjął pierwszą posadę w prywatnej 
gazowni Bańkowskiej w Lublinie. Wybuchła I Wojna Światowa, Euge-
niusz zaraz zaciągnął się do legionów, ale nie służył jako liniowy żoł-
nierz tylko jako oficer werbunkowy w Głównym Zarządzie Zaopatrze-
nia Armii. W wolnej Polsce los związał go z innym genialnym uczonym, 
późniejszym prezydentem Ignacym Mościckim. To w Fabryce Związ-
ków Azotowych w Chorzowie się poznali i tam błysną swym talentem 
na stanowisku dyrektora technicznego w latach 1921-1922. To wła-
śnie po przewrocie majowym Ignacy Mościcki forsuje go na ministra 
przemysłu i handlu. Młody 38 letni minister ma swoja niezależną wizję 
gospodarczych przemian, które nie wszystkim się podobają. Musi, po-
mimo że sprawnie nadzorował budowę Gdyni, odejść z ministerstwa. 
Wtenczas w trudnym okresie wielkiego kryzysu w latach 1930-1935 
prowadzi Fabrykę Związków Azotowych w Mościcach pod Tarnowem. 
Stosuje śmiałe rozwiązania marketingowe, między innymi zaleca, aby 
za darmo rozwozić po nieufnych rolnikach saletrę, aby chłopi sami się 
przekonali, że dzięki nawozom sztucznym będą mieć lepsze plony. 
Rzeczywiście rolnicy szybko się przekonali i zaczęli kupować nawozy 
w następnych latach. Gdy w 1935 roku opuszczał Mościce, aby zająć 
już tym razem ważne stanowisko wicepremiera gospodarczego, pode-
szła na dworcu do wzruszonego dyrektora obca kobieta i podarowała 
mu złoty talar z Matką Boską Częstochowską, na szczęście. I rzeczy-

wiście ostatnie lata przed wojną były szczęśliwe dla 
Kwiatkowskiego. Wówczas to w 1935 roku kupił od 
rodziny Gawińskich resztówkę majątku ziemskiego 
w Owczarach. Mieszkał jednak zazwyczaj tam, gdzie 
realizował aktualnie strategiczne budowy zakładów 
przemysłowych, w ramach tzw. COP – u. W szopce 
noworocznej lalka przedstawiająca wicepremiera 
śpiewała na melodię „O mój rozmarynie” tekst „O mój 
Copie rozwijaj się”. Przychylne karykatury w prasie 
przedstawiały Kwiatkowskiego z fletem, jak zamiast 
szczurów wyprowadza z różnych schowków pienią-
dze na rozwój przemysłu. Znany pisarz i reportażysta 
Melchior Wańkowicz wychwalał sukcesy gospodar-
cze i budowy COP-u. Tak świetnego, skutecznego 
premiera odznaczono w kraju Wielką Wstęgą Or-
deru Odrodzenia Polski i Medalem Niepodległości. 

Posypały się też wysokie odznaczenia dla Kwiatkowskiego z innych 
europejskich krajów: z Rumunii, Jugosławii, Łotwy, Szwecji, Norwe-
gii, Czechosłowacji, Danii, Grecji, Belgii, Węgier. Szczególnie cenił 
sobie odznaczenie francuskie, gdy został Wielkim Oficerem Orderu 
Legii Honorowej. Tę świetną passę przerwała jednak II Wojna Świa-
towa, którą przez całe pięć lat spędził w Rumunii, internowany przez 
władzę tego kraju, wraz z innymi polskimi politykami. Ciężko przeżył 
wiadomość o śmierci syna Jana, dobrze zapowiadającego się inży-
niera. Po II Wojnie Światowej zdecydował się na powrót do kraju, aby 
pomóc w odbudowie gospodarki morskiej. Jedni nazwą go mistrzem 
kompromisów, inni zaś Polacy, którzy pozostali na emigracji mieli mu 
za złe flirt z komunistami. On jednak robił to dla narodu, nie dla komu-
nistów. Wówczas zamieszkał wraz z rodziną w Sopocie. Stamtąd było 
bliżej do odbudowywanych portów nad Bałtykiem. Dobrami ziemski-
mi w Owczarach zarządzał plenipotent. Nawet ówczesny kierownik 
szkoły podstawowej w Owczarach wystąpił z inicjatywą, aby młodzież 
szkolna pracowała na polach Eugeniusza Kwiatkowskiego, kierownika 
delegatury rządu polskiego do spraw odbudowy wybrzeża. Gdy tylko 
wywiązał się z zadania, władzę PRL odsuwają go na margines. Nie po-
zwalają mu podjąć odpowiedzialnej pracy na uczelni, czy w gospodar-
ce państwowej. Jakby tych szykan było za mało, w 1950 roku władzę 
komunistyczne przejmują na cele reformy rolnej cały majątek Owczar, 
instalując w zabudowaniach zakład opieki zdrowotnej dla psychicznie 
chorych. Ten zacny a sędziwy już wówczas Polak musiał więc przenieść 
się do Krakowa, zamieszkując najpierw przy ulicy Lea, a później przy 
Alei Słowackiego. Dopiero Edward Gierek upomniał się o tego wiel-
kiego człowieka. 21 lipca 1972 roku Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu 
przyznano Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski z Gwiazdą. Niestety 
schorowany Eugeniusz Kwiatkowski nie odczuł już ulgi i nie docze-
kał się za życia pełni zadośćuczynienia za krzywdy. Zmarł 22 sierpnia 
1974 roku. Trumna została wystawiona w kaplicy Wazów na Wawelu. 
Uroczystości żałobne odbyły się  28 sierpnia, a prowadził je ówczesny 
metropolita krakowski Karol Wojtyła. Tak naprawdę to ten wielki czło-
wiek niewiele miał okazji do dłuższego przebywania w swoim majątku 
w Owczarach. A ile razy był w kościele parafialnym w Naramie? Pewnie 
proboszczowie naramscy księża Ptaszyński i Madej – gdyby żyli – mo-
gli by odpowiedzieć poprawnie na to pytanie. Eugeniusz Kwiatkowski 
z dumą można zaliczyć jako honorowego naramskiego parafianina. 
W 1996 roku, już po transformacji ustrojowej, decyzją władz sądowych 
oddano spadkobierczyniom, córkom Annie i Ewie tytuł własności do 
dóbr owczarskich, uznając ze konfiskata w 1950 roku była bezprawna. 
W drodze ugody skarb Państwa zakupił od właścicieli teren z zabytko-
wym parkiem wraz ze znajdującym się na jego terenie zabudowania-
mi dworskimi. W 1996 roku 11 listopada Eugeniusza Kwiatkowskiego 
– pośmiertnie – odznaczono Orderem Orła Białego. Nieco wcześniej, 
w 1992 roku poświęcono i oddano do użytku kaplicę, która powstała 
w wyremontowanym budynku, będącym kiedyś siedzibą dworskiego 
ogrodnik. Opiekę duszpasterską sprawują tradycyjnie księża z Naramy 
– zarówno dla pensjonariuszy Domu Pomocy, jak też i dla mieszkań-
ców tej części Owczar..

Adam Miska 
Kustosz Muzeum Regionalnego w Iwanowicach
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Na wniosek Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny Sekcja Wykonania Orzeczeń, 
zamieszczamy odpis wyroku z dnia 31 marca 2017 r. dotyczący Anny Szczepanik celem podania wyroku do publicznej 
wiadomości, zgodnie z załączonym pismem.

Monika Świątek 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
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PIT  
dla gminy Iwanowice

W ostatnich 3 latach nastąpił znaczący rozwój naszej Gminy w za-
kresie rozbudowy infrastruktury oraz poszerzenia oferty edukacyjno-
-szkoleniowej dla różnych grup wiekowych. Pozyskaliśmy ponad 15 
mln złotych środków unijnych na inwestycje komunalne (m.in. roz-
budowę kanalizacji, modernizację budynków szkolnych, budowę 
oczyszczalni przydomowych, modernizację dróg i budowę chodni-
ków, rewitalizację miejsc publicznych, budowę ścieżek rowerowych) 
oraz projekty edukacyjne, skierowane zarówno do dzieci jak osób 
dorosłych, w tym seniorów. Wyremontowaliśmy ponad 30 km dróg 
gminnych i powiatowych, rozbudowujemy oraz modernizujemy wo-
dociągi i kanalizację, rozbudowujemy oświetlenie uliczne oraz zna-
cząco finansujemy działania na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego w naszej gminie poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP, 
szkolenia oraz modernizację remiz (wydaliśmy na ten cel w ostatnim 
okresie ponad 2,5 mln złotych). Tylko w tym roku na projekty inwesty-
cyjne w budynki oświatowe przeznaczymy ponad 5 mln złotych. Sama 
budowa kanalizacji w centrum Sieciechowic wraz z chodnikami, którą 
rozpoczniemy w II półroczu będzie kosztowała budżet gminy ok. 2 mln 
złotych. W ramach dofinansowania z LGD planujemy w bieżącym roku 
wybudować lub rozbudować 8 placów zabaw/siłowni zewnętrznych 
w poszczególnych miejscowościach naszej Gminy. Aby to wszystko 

zrealizować potrzebujemy jak najwięcej dochodów własnych do bu-
dżetu, które zapewnią nam wkład własny do projektów unijnych oraz 
pozwolą samodzielnie realizować zaplanowane inwestycje. Szczegól-
nie ważne dla każdej Gminy są dochody z PIT. Pieniądze z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, 
trafiają w 37,89% do budżetu gminy. Jeśli więc przykładowo płacimy 
1000 zł podatku dochodowego, do naszej Gminy może trafić ok. 380 zł. 

Szanowny Mieszkańcu, jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Iwanowice 
tj. na dzień 31 grudnia roku podatkowego, jest ona miejscem Twojego 
zamieszkania – rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów 
osobistych (PIT), wskaż w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym 
mieszkasz. Wskaż Gminę Iwanowice. Niestety, z naszych szacunków 
wynika iż ok. 700 osób dorosłych, które mieszkają na terenie Gminy 
Iwanowice nie wskazują jej jako swojego miejsca zamieszkania. Tym 
samym tracimy kilkaset tysięcy złotych rocznie, które moglibyśmy 
przeznaczyć na kształtowanie najbliższego Ci otoczenia i finansowanie 
usług publicznych, z których na co dzień korzystasz.

Tak niewiele potrzeba, aby Twoje podatki wróciły do Ciebie! Weź 
udział w akcji PIT dla Gminy Iwanowice! Pomóż nam rozwijać infra-
strukturę w naszej Gminie!

Instrukcja, zawierająca informację, co zrobić, aby podatki z PIT tra-
fiły do Gminy Iwanowice dostępna jest na stronie http://iwanowice.pl/
aktualnosci/382/pit-dla-gminy-iwanowice

Robert Lisowski 
Wójt Gminy



WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU

CATERINGOWEGO 

MEBLE CATERINGOWE 
ZASTAWA STOŁOWA 

SPRZĘT GASTRONOMICZNY 
NAMIOTY IMPREZOWE 
ATRAKCJE DLA DZIECI 

I WIELE INNYCH 

KREACJA 
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