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NAKŁAD
3.500 egz.

GAZETA

BEZPŁATNA

www.fa ce bo ok.iwa no wi ce.pl

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim: delegacjom i indywidualnym
mieszkańcom, którzy osobiście lub za pomocą mediów

elektronicznych, złożyli mi życzenia imieninowe.
Było ich tyle, że nie byłem w stanie wszystkim - w miarę krótkim czasie -

podziękować za życzliwość, dlatego czynię to za pomocą tak chętnie czytanego
Głosu Iwanowic.

Bóg zapłać również parafianom i księdzu proboszczowi parafii Widoma za
Mszę Świętą i modlitwę w mojej intencji.

Bardzo sobie cenię życzliwość, wsparcie i pamięć mieszkańców naszej Gminnej
Wspólnoty.

Proszę Boga, aby te życzenia wróciły do nich w dwójnasób.
Jeszcze raz serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

ZBIGNIEW GRZYB

Au to bu sy MPK bę dą
kur so wać na dal

Gmi na Iwa no wi ce bę dzie pła cić wię cej kra kow skie mu MPK S.A. za
utrzy ma nie kur sów kra kow skiej ko mu ni ka cji miej skiej na swo im
te re nie. Miesz kań cy Gmi ny te go nie od czu ją: nie wzro sną ce ny bi -
le tów, nie zmie nią się do tych cza so we kur sy.

Chcę uspo ko ić miesz kań ców Kra sień ca i Da mic: au to bus li nii nr 277 bę dzie
na dal kur so wał – de men tu je wójt Zbi gniew Grzyb plot ki o li kwi da cji li nii.

Od kil ku mie się cy MPK S.A. w Kra ko wie dą ży ło do wpro wa dze nia dla gmin
aglo me ra cji kra kow skiej pod wyż ki staw ki za tzw. wo zo ki lo metr skut ku ją cej zwięk -
sze niem do płat z bu dże tów gmin do utrzy ma nia kur sów kra kow skiej ko mu ni ka cji
miej skiej na te re nie gmin. Wój to wie pro te sto wa li i uda ło się od su nąć pla no wa ną
pod wyż kę na kil ka mie się cy. Jed nak od  II kwar ta łu te go ro ku pod wyż ka zo sta nie
wpro wa dzo na. Gmi na Iwa no wi ce do tych czas pła ci ła rocz nie kra kow skie mu MPK
S.A. za utrzy ma nie kur sów na swo im te re nie 139  667 zł, po pod wyż ce za pła ci
151 032,70 zł rocz nie.

ŁG
PRZE CZY TAJ WIĘ CEJ NA:  HTTP://WWW.IWA NO WI CE.PL/PL/AK TU AL NO SCI,618.HTML

Wójt Gmi ny Iwa no wi ce przy -
znał do ta cje na re ali za cję w
2012r. na te re nie Gmi ny za dań
w za kre sie roz wo ju spor tu.

W wy ni ku roz strzy gnię cia otwar te -
go kon kur su ofert, pra wie 70 000 zł
tra fi do: Lu do we go Klu bu Spor to we go
Orzeł Iwa no wi ce (37 620 zł), Lu do we -
go Klu bu Spor to we go Czar ni '03 Grze -
go rzo wi ce (23 760 zł), Klu bu Spor to -
we go Stra żak Suł ko wi ce (7 920 zł).
Wszyst kie or ga ni za cje, któ re zgło si ły
swo je ofer ty w kon kur sie otrzy ma ły do -
ta cje.

Klu by obok udzia łu w roz gryw -
kach li go wych i re gu lar ne go szko le nia
za wod ni ków, z do ta cji sfi nan su ją m.in.
tur nie je i za wo dy na szcze blu lo kal nym
i re gio nal nym (re gu lar ne, spa rin gi, kon -
tro l ne, oko licz no ścio we), obo zy, ak cje i
hap pe nin gi pro mu ją ce sport, kul tu rę fi -
zycz ną, grę fa ir play, ro dzin ne ki bi co wa -

nie. Środ ki z do ta cji Klu by prze zna czą
na m.in. sprzęt spor to wy, stro je, obu -
wie i ubez pie cze nie za wod ni ków, trans -
port, bie żą ce utrzy ma nie obiek tów
spor to wych, de le ga cje sę dziow skie.

Przy po mnij my; Zgod nie z uchwa łą
Ra dy Gmi ny Iwa no wi ce okre śla ją cą wa -
run ki i tryb fi nan so wa nia przez Gmi nę
za dań z za kre su roz wo ju spor tu, wa -
run ki prze ka za nia i roz li cze nia do ta cji
oraz re ali za cji za dań fi nan so wa nych
przez Gmi nę okre ślą umo wy za war te z
każ dym klu bem od ręb nie. In te gral ną
czę ścią umo wy bę dzie wnio sek zło żo ny
do kon kur su ofert przez da ną or ga ni za -
cję wraz z zak tu ali zo wa nym har mo no -
gra mem. Gmi na bę dzie mia ła moż li -
wość kon tro li re ali za cji do to wa nych za -
dań. Każ dy klub bę dzie mu siał roz li -
czyć się z otrzy ma nej do ta cji i re ali za cji
pro jek tu po przez zło że nie spra woz da -
nia wraz z wy ma ga ny mi za łącz ni ka mi.

Je że li klub nie wy ko rzy sta w ca ło ści
otrzy ma nej do ta cji, to bę dzie mu siał
nie wy ko rzy sta ną część do ta cji zwró cić.

ŁG

Z ostat niej chwi li: po wsta ło Ludowe
To wa rzy stwo Spor to we NOVI Na ra ma

W nie dzie lę, 25 mar ca br. w re mi -
zie OSP Na ra ma od by ło się ze bra nie
za ło ży ciel skie ko lej ne go już w na szej
Gmi nie klu bu spor to we go – To wa rzy -
stwa Spor to we go Na ra ma. W ze bra niu
uczest ni czy ło ok. 40 osób z miej sco wo -
ści wcho dzą cych w skład pa ra fii Na ra -
ma, po nie waż bo isko spor to we znaj du -
je się na pa ra fial nym grun cie. Pre ze -
sem klu bu zo stał An drzej Tom czyk, do
Za rzą dzie wszedł m.in. rad ny Gmi ny
Ma riusz Ba ran. Re je stra cję klu bu pro -
wa dzi Sta ni sław Mo len da, dłu go let ni
na uczy ciel szko ły w Na ra mie.

Klu by otrzy ma ły do ta cje

Uchwa lo na przez sejm 13 ma ja
2011r. no we li za cja usta wy o
utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku w gmi nach na kła da na gmi -
ny obo wią zek go spo da ro wa nia
od pa da mi ko mu nal ny mi.

Ob li gu je to gmi nę do zor ga ni zo wa -
nia od bie ra nia od pa dów od wła ści cie li
nie ru cho mo ści, co jest rów no znacz ne z
za rzą dza niem ca łym sys te mem. Na le ży
przez to ro zu mieć, że gmi na zo bo wią za -
na jest do od bie ra nia od pa dów ko mu nal -
nych od miesz kań ców, w tym or ga ni za -
cję prze tar gów na od bie ra nie tych od pa -
dów. Usta wa prze wi du je, że wszy scy
miesz kań cy zo sta ną ob ję ci sys te mem go -
spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi.
Po nad to, na ka zu je gmi nom usta no wić
se lek tyw ną zbiór kę od pa dów ko mu nal -
nych, obej mu ją cą co naj mniej na stę pu ją -
ce frak cje od pa dów: pa pier, me tal, two -
rzy wa sztucz ne, szkło i opa ko wa nia wie -
lo ma te ria ło we oraz od pa dy ko mu nal ne
ule ga ją ce bio de gra da cji (w tym od pa dy
opa ko wa nio we).

Ja kie zmia ny zwią za ne z no we -
li za cją bę dą za uwa żal ne dla miesz -
kań ców? Po pierw sze na leż ność za od -
biór od pa dów ko mu nal nych bę dzie
uisz cza na do gmi ny, a nie do przed się -
bior stwa od bie ra ją ce go od pa dy (np.
MPO, ASA, TA MAX, MI KI), jak to by -
ło do tych czas. Opła ty nie po win ny być
wyż sze jak po no szo ne obec nie

uwzględ nia jąc nor mal ny wzrost cen,
opłat i in fla cję. Jed nak w za leż no ści od
spo so bu usta le nia opła ty jed ne go spo -
dar stwa mo gą pła cić mniej a in ne wię -
cej niż do tych czas. Po dru gie zwięk szy
się licz ba od pa dów do se gre ga cji (mi ni -
mum wy ni ka ją ce z tej no we li za cji to:
pla stik, szkło, pa pier, me tal, od pa dy ko -
mu nal ne ule ga ją ce bio de gra da cji). Po
trze cie wresz cie, kto nie se gre gu je bę -
dzie pła cić du żo wię cej.

Zgod nie z za pi sa mi art. 6j. 1. w/w
usta wy opła ta za go spo da ro wa nie od pa -
da mi ko mu nal ny mi mo że być usta lo na
w za leż no ści od:

l licz by miesz kań ców za miesz ku ją -
cych da ną nie ru cho mość

al bo
l ilo ści zu ży tej wo dy z da nej nie ru -

cho mo ści (pła ci my pro por cjo nal nie do
zu ży wa nej wo dy)

al bo
l po wierzch ni lo ka lu miesz kal ne -

go(pła ci my pro por cjo nal nie do wiel ko -
ści na sze go miesz ka nia).

Ra da gmi ny mo że rów nież uchwa -
lić jed ną staw kę opła ty za go spo da ro wa -
nie od pa da mi ko mu nal ny mi od go spo -
dar stwa do mo we go.

JAN CZY ŻEW SKI

Waż ne ter mi ny:
01.01.2012r. - usta wa wcho dzi w ży cie
1 lip ca 2012r. - Sej mik Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go uchwa la ak tu ali za cję wo je -
wódz kie go pla nu go spo dar ki od pa da mi
oraz uchwa łę w spra wie wy ko na nia wo je -
wódz kie go pla nu go spo dar ki od pa da mi,
w któ rej okre ślo ne zo sta ną re gio ny oraz
re gio nal ne in sta la cje do za go spo da ro wa -
nia od pa dów, czy li wska za ne miej sca,
gdzie bę dą prze twa rza ne od pa dy np.: spa -
la ne, sor to wa ne, kom po sto wa ne
1 stycz nia 2013r. – do te go cza su gmi -
ny po win ny uchwa lić lo kal ne re gu la mi ny
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re -
nie gmi ny, wy zna czyć staw ki opłat i szcze -
gó ło we za sa dy ich po no sze nia; ru sza kam -
pa nia edu ka cyj no – in for ma cyj na dla
miesz kań ców na te mat no wych za sad od -
bio ru od pa dów w ich gmi nie
1 lip ca 2013r. - od te go dnia, wy ło nio na
w dro dze prze tar gu przez gmi nę fir ma,
bę dzie od bie rać od pa dy ko mu nal ne, na -
leż ność za usłu gę bę dzie na li cza na i po bie -
ra na przez gmi nę

Zmia ny w go spo dar ce od pa da mi 
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Wójt Zbi gniew Grzyb i Prze wod -
ni czą cy Ra dy Gmi ny Edward
Sto piń ski spo tka li się ze soł ty -
sa mi, aby omó wić bie żą ce spra -
wy po szcze gól nych so łectw.

To pierw sze na sze spo tka nie w tym
ro ku. Chciał bym spo ty kać się z Pań stwem
czę ściej i na bie żą co prze ka zy wać in for ma -
cje waż ne dla miesz kań ców, roz ma wiać i
szu kać roz wią zań. Za le ży mi na tym, aby -
ście Pań stwo by li do brze po in for mo wa ni
– roz po czął spo tka nie wójt Zbi gniew
Grzyb.

W spo tka niu uczest ni czył rów nież se -
kre tarz Gmi ny Je rzy Kraj nik oraz pra cow -
ni cy Urzę du Gmi ny. Pod czas spo tka nia
wójt, se kre tarz i urzęd ni cy omó wi li z soł -
ty sa mi ak tu al ne spra wy, m.in. na ka zów
płat ni czych z wy mia rem po dat ku na
2012r., re for my oświa ty, zwal cza nia

chwa stów na grun tach, pro jek to wa nych
przez Mi ni ster stwo Fi nan sów ogra ni czeń
w za kre sie fi nan sów i bu dże tu gmin, no -
wych za dań wy ni ka ją cych ze zmian w
prze pi sach o ochro nie zwie rząt. Oma wia -
jąc ostat nią kwe stię uczu la li soł ty sów na
pro blem wa łę sa ją cych się zwie rząt, któ re
Gmi na ma obo wią zek wy ła py wać i na -
stęp nie o nie za dbać – po no szo ne przez
Gmi nę kosz ty utrzy ma nia ta kie go zwie -
rzę cia w schro ni sku do cza su ode bra nia
przez wła ści cie la, ad op cji czy też uśpie nia
są bar dzo du że. Soł ty si ode bra li rów nież
na ka zy płat ni cze z wy mia rem po dat ku na
2012r. oraz ulot ki dla miesz kań ców in for -
mu ją ce o obo wiąz ku usu wa nia chwa stów
na grun tach i za chę ca ją ce do zgło sze nia w
Urzę dzie Skar bo wym swo je go miej sca za -
miesz ka nia w Gmi nie Iwa no wi ce, aby to
wła śnie tu taj tra fia ła część środ ków z od -

pro wa dza nych w roz li cze niu rocz nym po -
dat ków. Wójt po nad to przed sta wił po dej -
mo wa ne przez Urzę du Gmi ny dzia ła nia
w związ ku ze zmia na mi w prze pi sach z
za kre su go spo dar ki od pa da mi.

Z ko lei soł ty si zwró ci li uwa gę na kon -
kret ne pro ble my w swo ich so łec twach,
m.in. opie ki nad oso ba mi star szy mi nie
po sia da ją cy mi ro dzi ny, ogra ni czo nej do -
stęp no ści we te ry na rza, nie do god nych ter -
mi nów i w kon se kwen cji nie jed no krot nie
za nie chań wła ści cie li w za kre sie szcze pie -
ni psów, zmian w za kre sie go spo dar ki od -
pa da mi. Wójt zo bo wią zał obec nych na
spo tka niu urzęd ni ków do przyj rze nia się
zgła sza nym pro ble mom.

ŁG (TEKST, FO TO)
PRZE CZY TAJ WIĘ CEJ NA:

HTTP://WWW.IWA NO WI CE.PL/PL/
AK TU AL NO SCI,665.HTML

Wójt i Prze wod ni czą cy spo tka li się ze soł ty sa mi

Pro jek ty i dzia ła nia Ma ło pol -
skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej,
zmniej sze nie skład ki człon -
kow skiej w Sto wa rzy sze niu
Lo kal na Gru pa Dzia ła nia Ju -
raj ska Kra ina, roz strzy gnię cie
o wy od ręb nie niu w bu dże cie
Gmi ny fun du szu so łec kie go,
zmia ny w za sa dach naj mu sal
w gmin nych szko łach, zmia ny
w bu dże cie Gmi ny na 2012r.
by ły przed mio tem ob rad lu to -
wej Se sji Ra dy Gmi ny Iwa no -
wi ce.

Obec ny na Se sji Ra dy Gmi ny Pre -
zes Ma ło pol skiej Or ga ni za cji Tu ry -
stycz nej i jed no cze śnie prze wod ni czą -
cy Ko mi sji Kul tu ry Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go Le szek Ze gz -
da za pro sił Gmi nę do wstą pie nia
do Ma ło pol skiej Or ga ni za cji Tu ry -
stycz nej. Pre zes, przed sta wia jąc ini cja -
ty wy i dzia łal ność MOT, za chę cał rad -
nych do wy ko rzy sta nia i po łą cze nia
atu tów Gmi ny i po ten cja łu MOT dla
roz wo ju i pro mo cji Gmi ny.

Pod czas Se sji rad ni pod ję li uchwa -
łę ob ni ża ją cą wy so kość skład ki człon -
kow skiej Gmi ny w Sto wa rzy sze niu
LGD Ju raj ska Kra ina z do tych cza so -
wej 2 zł do no wej 1 zł od miesz kań ca.

Rad ni wpro wa dzi li rów nież ko -
rzyst ne dla szkół i na jem ców zmia ny
w za sa dach naj mu sal w gmin nych
szko łach: na jem ca mo że li czyć na 20%
bo ni fi ka tę w przy pad ku za war cia
umo wy naj mu na okres co naj mniej 6
mie się cy i płat no ści czyn szu z gó ry
za każ dy mie siąc naj mu.

Rad ni zde cy do wa li rów nież o nie
wy od ręb nie niu w bu dże cie Gmi ny
na 2013r. środ ków fun du szu so łec kie -
go we dług za sad usta wo wych. Nie
ozna cza to, że w 2013r. środ ków na re -
ali za cję zgło szo nych przez so łec twa
po trzeb nie bę dzie. Ta kie środ ki bę dą
w bu dże cie Gmi ny na 2013r., ale we -
dług do tych cza so wych za sad przy ję -
tych w Gmi nie: w bu dże cie znaj dą się
po trze by zgło szo ne i przy ję te przez
miesz kań ców na ze bra niach wiej skich
dla każ de go so łec twa do wy so ko ści
70% uzy ska nych wpły wów z po dat ku
rol ne go.

Uchwa lo ne pod czas Se sji zmia ny
w bu dże cie Gmi ny na 2012r. przede

wszyst kim wy ni ka ją z roz li cze nia ro -
ku 2011 i ma ją za bez pie czyć Gmi nę
przed ewen tu al ny mi skut ka mi przy -
go to wy wa nych przez Mi ni ster stwo Fi -
nan sów zmian w prze pi sach, któ re
zmu szą sa mo rzą dy do ogra ni cze nia
de fi cy tów bu dże to wych (róż ni ca po -
mię dzy do cho da mi i wy dat ka mi).
Zgod nie z opra co wy wa ny mi przez Mi -
ni ster stwo Fi nan sów prze pi sa mi sa -
mo rzą dy, któ re za pla nu ją de fi cyt bu -
dże to wy nie bę dą mo gły w trak cie ro -
ku bu dże to we go prze kro czyć usta lo -
ne go li mi tu de fi cy tu, a je dy nie go
ogra ni czyć. Z ko lei te, któ re de fi cy tu

nie za pla nu ją nie bę dą mo gły go
w ogó le wpro wa dzić w trak cie ro ku
bu dże to we go. We dług pro jek to wa -
nych przez Mi ni ster stwo Fi nan sów
no wych za sad usta la nia de fi cy tu, de fi -
cyt Gmi ny Iwa no wi ce nie mo że być
wyż szy niż 988 195 zł. Uchwa lo ny mi
zmia na mi w bu dże cie Gmi ny rad ni
wpro wa dzi li do nie go wol ne środ ki
po zo sta łe z za mknię cia ro ku 2011
(978 000 zł: roz li cze nia kre dy tów,
wpły wy z do cho dów, nie zre ali zo wa ne
wy dat ki w sto sun ku do pla nu). Jed no -
cze śnie rad ni – ma jąc na uwa dze za po -
wia da ne przez Mi ni ster stwo Fi nan -

sów zmia ny – zwięk szy li de fi cyt bu -
dże to wy pra wie do mak sy mal nie moż -
li we go li mi tu. Wy dat ki bu dże tu
2012r. wzro sły za tem o po nad 1 500
000 zł (m. in.: bu do wa sa li gim na -
stycz nej w Na ra mie, re wi ta li za cja cen -
trum Iwa no wic Wł., do dat ko we środ -
ki na DPS, ani ma tor i wy po sa że nie
kom plek su Or lik w Sie cie cho wi cach,
pro fi lak ty ka zdro wot na), a de fi cyt bu -
dże to wy wy nie sie 982 000 zł.

Rad ni pod ję li rów nież uchwa łę
w spra wie kup na dział ki w Grze go rzo -
wi cach Wlk. na ce le spor to we.

Pod czas se sji wójt Zbi gniew

Grzyb tra dy cyj nie już prze ka zał rad -
nym in for ma cje z dzia łal no ści mię dzy -
se syj nej. W tym punk cie wójt po gra tu -
lo wał rad ne mu An to nie mu So lec kie -
mu pre sti żo wej Na gro dy – Srebr ne go
Lau ra Ma ło pol ski dla je go Za kła du
Prze twór stwa Ryb ne go KRAK -FISH.
Wójt szcze gól ną uwa gę zwró cił rów -
nież na m. in.: trze cie wy ło że nie i dys -
ku sję pu blicz ną nad pro jek tem Stu -
dium uwa run ko wań i kie run ków za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go, spo -
tka nie z przed sta wi cie la mi Okrę go wej
Spół dziel ni Mle czar skiej w Ska le do ty -
czą ce za ku pu przez Gmi nę bu dyn ku
po zlew ni mle ka w Ce li nach, za ku pu
uży wa ne go śred nie go sa mo cho du po -
żar ni cze go dla OSP Suł ko wi ce.

W in ter pe la cjach, wol nych wnio -
skach i za py ta niach rad ni po ru sza li
kwe stie m. in.: ciek ną ce go hy dran tu
w Do miar kach/rad na Iwo na Gra ba -
ra; uszko dzo nej w wy ni ku roz to pów
i pod la nia dro gi w Suł ko wi cach/rad -
na Ju sty na Mu lar czyk; pod cię cia
krze wów i zie le ni przy dro dze
w stro nę Wiel kie go Do łu, po pra wie -
nia usta wie nia zna ków przy stan ko -
wych/rad na Lu cy na Mar chań ska;
udroż nie nia prze pu stu i ro wu dla
spły wa ją cej wo dy przy dro dze po wia -
to wej w stro nę Grze go rzo wic, roz -
wią za nia pro ble mu sa mo cho dów
nie wła ści wie par ku ją cych i ta ra su ją -
cych dro gę ko ło skle pu przy dro dze
po wia to wej na Le sie niec/rad na Alek -
san dra Kar nia; roz wią za nia pro ble -
mu wy cie ka ją cych ście ków w Masz -
ko wie na wy so ko ści ka plicz ki
przy skrzy żo wa niu na Ko lo nię/rad ny
Zdzi sław Bur da; wy ko na nia pod jaz -
du do szko ły w Grze go rzo wi -
cach/rad na Elż bie ta Mo rek; pod wyż -
ki dla dy ry gen ta Or kie stry Dę tej
Tem po z Iwa no wic/rad na Wie sła wa
Mu sia łek.

ŁG (TEKST, FO TO)

Prze czy taj wię cej (m. in.
spra woz da nie wój ta, prze wi dy -
wa ny fun dusz so łec ki
na 2013r., o Ma ło pol skiej Or -
ga ni za cji Tu ry stycz nej) na:
http://www.iwa no wi -
ce.pl/pl/ak tu al no sci,670.html

Z se sji Ra dy Gmi ny
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Ko men dant Ja cek
Sob czyk ape lu je

Wy pa la nie traw i pa le nie śmie ci w do mo wych pie cach za bi ja lu dzi
i śro do wi sko!!!

Wy pa la nie po zo sta ło ści ro ślin nych na łą kach, pa stwi skach, wrzo so wi skach, tor fo -
wi skach, nie użyt kach, w ro wach i na pa sach przy droż nych oraz w od le gło ści mniej szej
niż 100 m od nich jest za bro nio ne i su ro wo ka ra ne (man da ty od kil ku set na wet do
kil ku ty się cy zło tych, po zba wie nie wol no ści na wet do 10 lat, utra ta unij nych do ta cji).

Wy pa la nie traw szko dzi śro do wi sku – ro śli nom i gle bie, m.in.: za bi ja mi kro -
or ga ni zmy nie zbęd ne do utrzy ma nia rów no wa gi bio lo gicz nej na łą kach i pa stwi -
skach; nisz czy miej sca lę go we owa dów, pła zów, pta ków i zwie rząt; eli mi nu je sub -
stan cje użyź nia ją ce gle bę; uła twia chwa stom od ra sta nie – ro sną szyb ciej niż szla -
chet ne ro śli ny, bo są od nich bar dziej eks pan syw ne. Za gra ża bez pie czeń stwu na
dro gach, wy wo łu je groź ne po ża ry, któ rych nie jed no krot nie efek tem są – obok
pusz czo ne go z dy mem do rob ku ca łe go ży cia i strat ma te rial nych – ofia ry w lu -
dziach. Wresz cie kosz tu je, i to każ de go z nas ja ko po dat ni ka. Kosz ty każ de -
go wy jaz du stra ża ków po no si Gmi na i po kry wa je z po dat ków.

Od po cząt ku ro ku Straż Po żar na od no to wa ła w ca łej Pol sce po nad 45 tys. po ża -
rów wy wo ła nych wy pa la niem traw, naj wię cej w wo je wódz twach ślą skim, ma zo -
wiec kim i ma ło pol skim.

*  *  *
Pa le nie w do mo wych pie cach naj róż niej szych od pad ków (pa pier, kar to ny, sta -

re me ble, pla sti ko we bu tel ki, ar ty ku ły hi gie nicz ne) szko dzi czło wie ko wi i śro do wi -
sku. Po wo du je uwal nia nie tok sycz nych związ ków che micz nych, diok syn –
jed ne naj sil niej szych zna nych tru cizn. Naj gor sze nie są gry zą cy dym, dusz no -
ści, ka szel, re ak cje aler gicz ne. Diok sy ny dzia ła ją po wo li i skut ki ich dzia ła nia czę sto
ob ja wia ją się po wie lu la tach w po sta ci cho rób no wo two ro wych.

Dym ze śmie ci za gra ża bu dyn kom – obec na w nim sa dza szkli sta ła two ule -
ga sa mo za pło no wi, za pa lić się mo że ko min, a stąd już o krok od tra ge dii.

Wójt Zbi gniew Grzyb i Prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Edward Sto piń ski spo tka li się
z ro dzi ca mi, wy cho waw ca mi
i dy rek cją przed szko la w Iwa -
no wi cach Wło ściań skich i za -
pew ni li, że no wy bu dy nek Sa -
mo rzą do we go Przed szko la
Sło necz ne bę dzie bu do wa ny.

Za czy na ją na ra stać wo kół tej spra -
wy mi ty, plot ki ro dzą prze kła ma nia
i nie do mó wie nia. Dla te go też chciał -
bym Pań stwu na miej scu w bez po -

śred niej roz mo wie wy ja śnić wszyst kie
wąt pli wo ści i roz wiać nie po ko je.
Mam ta ką na tu rę, że wszel kie wąt pli -
wo ści wy ja śniam od ra zu, aby nie po -
wsta wa ły plot ki! – mó wił do ro dzi -
ców wójt Zbi gniew Grzyb.

Pod czas spo tka nia Wójt i Prze -
wod ni czą cy za pew ni li, że w mia rę
moż li wo ści fi nan so wych Gmi ny, suk -
ce syw nie, eta pa mi no wy bu dy nek
przed szko la bę dzie bu do wa ny. Jesz -
cze w tym ro ku za mie rza my wy ko nać
ka na li za cję oraz wy peł nić (za sy pać)

fun da men ty do po zio mu ze ro we go.
O tym, czy zo sta nie wy ko na na pły ta
nad ca ło ścią fun da men tów lub też już
póź niej wy lew ka – zde cy du je in spek -
tor nad zo ru. Pra ce bę dą kon ty nu owa -
ne rów nież w na stęp nym 2013 ro ku.
W pro jek cie bu dże tu na 2013r. środ -
ki na to zo sta ną za pi sa ne i ta ka pro po -
zy cja zgło szo na rad nym. Ra da Gmi ny
po dej mie osta tecz ną de cy zję przyj -
mu jąc lub od rzu ca jąc pro po zy cje bu -
dże to we wój ta. Dla te go też je sie nią,
w mo men cie kon stru owa nia i uchwa -

la nia bu dże tu Gmi ny na 2013r. wójt
spo tka się po now nie z ro dzi ca mi, wy -
cho waw ca mi i dy rek cją przed szko la
pro sząc ich o roz mo wy z rad ny mi. Je -
że li bę dzie wo la i zgo da rad nych, to
w bu dże cie Gmi ny na każ dy ko lej ny
rok wójt bę dzie pro po no wał środ ki
na bu do wę przed szko la w wy so ko ści
kil ku set ty się cy zło tych. W tym miej -
scu wójt na kła niał rów nież ro dzi ców
do ak tyw ne go udzia łu w ze bra niach
wiej skich i za in te re so wa nia spra wą
bu do wy wszyst kich miesz kań ców so -
łec twa, rad nych z okrę gu. Za uwa żył,
że jak do tych czas so łec two ze swo jej
pu li środ ków fi nan so wych nie prze -
zna czy ło nic na wspar cie in we sty cji.

We dług przy go to wa nych pro jek -
tów in we sty cja kosz to wać bę dzie oko -
ło 4 mln zł. To bar dzo du ża kwo ta
i Gmi ny nie stać na za in we sto wa nie
tak du żych środ ków. Dla te go też
Urząd Gmi ny ca ły czas śle dzi i po szu -
ku je ze wnętrz nych źró deł sfi nan so wa -
nia in we sty cji. Nie ste ty, ta kich do ta cji
w tym mo men cie i na dziś dzień nie
ma. Do fi nan so wa nie z fun du szy Unii
Eu ro pej skiej na bu do wę przed szko li
moż na by ło otrzy mać w 2009r.
Spraw dza ne przez Urząd Gmi ny po ja -
wia ją ce się obec nie moż li wo ści ze -
wnętrz ne go fi nan so wa nia in we sty cji
do ty czą je dy nie żłob ków i punk tów
opie ki nad dzieć mi do lat 3. Z po wo du
ogra ni czeń fi nan so wych na kła da nych
na gmi ny przez rząd cen tral ny, na sza
Gmi na nie mo że kre dy to wać tej in we -
sty cji (zresz tą za cią gnię cie tak du że go
kre dy tu spo wo do wa ło by prze kro cze -
nie usta lo ne go dla gmin li mi tu kre dy -
to we go i na wet wy zna cze nie przez
pre mie ra ko mi sa rza w Gmi nie). Wójt
roz wa ża rów nież in ne moż li wo ści sfi -
nan so wa nia i za koń cze nia in we sty cji.
Jed ną z nich jest wy ko na nie jej w for -
mu le part ner stwa pu blicz no – pry -
wat ne go (na pod sta wie wspól nej umo -
wy, in we sty cję pro wa dzi i fi nan su je
part ner pry wat ny i po jej zre ali zo wa -

niu za rzą dza nią przez okre ślo ny umo -
wą czas, któ ry po zwo li mu na osią -
gnię cie zy sku wy rów nu ją ce go po nie -
sio ne kosz ty; wła ści cie lem przed szko -
la na dal sa mo rzą do we go przez ca ły ten
czas by ła by Gmi na). For mu ła part ner -
stwa pu blicz no – pry wat ne go nie jest
jed nak po pu lar na: z punk tu wi dze nia
re gu la cji praw nych jest bar dzo skom -
pli ko wa na i zbiu ro kra ty zo wa na, po -
nad to ro dzić mo że po mó wie nia o ko -
rup cję i nad uży cia. Dru gim wyj ściem
jest wpro wa dze nie przez rząd za po -
wia da nej (na ra zie nie ofi cjal nie i bar -
dzo mgli ście) sub wen cji na przed szko -
la z bu dże tu cen tral ne go. Ko lej ną
moż li wo ści jest wzrost po dat ków lub
też sa mo opo dat ko wa nie na ten cel, co
jed nak wy ma ga sze ro kiej dys ku sji pu -
blicz nej, po ro zu mie nia i zgo dy miesz -
kań ców.

Obec na na spo tka niu kie row nik
Gmin ne go Ze spo łu Eko no micz -
no – Ad mi ni stra cyj ne go Szkół Jo lan -
ta So lec ka, od po wia da jąc na py ta nia
ro dzi ców do ty czą ce ogra ni cze nia
kosz tów in we sty cji, do wo dzi ła, że
przy go to wa ny pro jekt bu dow la ny
i kosz to rys in we sty cji są ra cjo nal ne
i gwa ran tu ją w no wym bu dyn ku wy -
so ki, za do wa la ją cy dzi siaj ro dzi ców
stan dard opie ki i wy cho wa nia. Wy so -
ki stan dard no we go bu dyn ku Przed -
szko la spo wo du je wzrost za in te re so -
wa nia ro dzi ców, dla te go też prze wi -
dzia no w nim 100 miejsc przed szkol -
nych z za peł nie niem któ rych ra czej
nie bę dzie pro ble mu. Od nio sła się
rów nież do środ ków unij nych
na przed szko la do stęp nych
w 2009r. – Urząd Gmi ny zło żył kar tę
wnio sku, jed nak z uwa gi na wy so ki
wskaź nik ob ję cia wy cho wa niem
przed szkol nym na te re nie Gmi ny nie
otrzy mał środ ków.

W spo tka niu uczest ni czy li rów -
nież rad ni Gmi ny: Ju sty na Mu lar czyk
i Mi ro sław Ro sa.

ŁG (TEKST, FO TO)

Przed szko le bę dzie bu do wa ne

Na praw my To.pl
Zgłoś za po mo cą in ter ne tu
lo kal ne pro ble my bez po -
śred nio do urzę dów i in sty -
tu cji od po wie dzial nych za
ich roz wią za nie.

Ta ką moż li wość da je miesz -
kań com dzia ła ją cy na te ren Po -
wia tu Kra kow skie go, w tym
Gmi ny Iwa no wi ce ser wis in ter -
ne to wy Na praw my To.pl

Pod sta wo wą funk cją in ter ne -
to we go ser wi su – wzo ro wa ne go
na cie szą cym się du żą po pu lar -
no ścią bry tyj skim Fi xMy Stre et –
jest na no sze nie na ma pę i zgła -
sza nie w ten spo sób pro ble mów
wy ma ga ją cych in ter wen cji/za ła -
twie nia na da nym te re nie. Za po -
mo cą stro ny in ter ne to wej
http://po wiat kra kow ski.na praw -
my to.pl (http://na praw my to.pl
dla urzą dzeń mo bil nych w tech -
no lo gii Ap p Sto re i An dro id) in -
ter nau ta mo że zgła szać pro ble -
my zwią za ne z in fra struk tu rą
(np. dziu ry w dro gach, nie dzia ła -
ją ce świa tła, brak chod ni ków),
po rząd kiem i czy sto ścią (np. nie
uprząt nię te śmie ci, dzi kie wy sy -
pi ska), bez pie czeń stwem (np.
brak pa sów na nie bez piecz nych
przej ściach, do świe tla nie nie bez -
piecz nych miejsc), źle dzia ła ją cy -
mi usłu ga mi pu blicz ny mi (np.
wy wóz śmie ci). Każ de ta kie zgło -
sze nie jest re je stro wa ne w sys te -
mie, a od po wied ni ko mu ni kat
prze ka zy wa ny do urzę du/in sty -
tu cji od po wie dzial nej za roz wią -
za nie pro ble mu na da nym te re -
nie. Zgła sza ją cy mo że zo stać
„straż ni kiem” wy sła ne go zgło sze -
nia i śle dzić je go lo sy lub też wy -
słać pi smo/e -ma il do da ne go
urzę du/in sty tu cji roz po zna nych
przez sys tem ja ko od po wie dzial -
ne za da ny pro blem na da nym
ob sza rze.

Do ce lo wo ser wis Na praw my -
to.pl ma stać się na rzę dziem,
dzię ki któ re mu miesz kań cy sa mi
bę dą mo gli się or ga ni zo wać do
dzia ła nia.

Na te re nie Po wia tu Kra kow -
skie go ser wi sem Na praw my To.pl
ad mi ni stru je Sto wa rzy sze nie Do -
xo tro ni ca. Po my sło daw cą i fun da -
to rem je go bu do wy jest Fun da cja
im. Ste fa na Ba to re go. Za ko or dy -
na cję prac w róż nych re jo nach
Pol ski od po wia da Pra cow nia Ba -
dań i In no wa cji Spo łecz nych

Stocz nia. Gmi na Iwa no wi ce za -
an ga żo wa ła się w pro jekt do strze -
ga jąc je go no wa tor ski cha rak ter i
prak tycz ne zna cze nie dla miesz -
kań ców. Pro jek to wi pa tro nu je
Mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go.

ŁG
Sto wa rzy sze nie Do xo tro ni ca

za pra sza wszyst kich za in te re so wa -
nych na spo tka nie po świę co ne
prak tycz nym aspek tom funk -
cjo no wa nia i użyt ko wa nia ser -
wi su http://po wiat kra kow -
ski.na praw my to.pl.

Spo tka nie od bę dzie się 16
kwiet nia (po nie dzia łek) o
godz. 18.00 w sa li ob rad Urzę -
du Gmi ny Iwa no wi ce (Iwa no wi -
ce Wło ściań skie 99, I pię tro).

Ze wzglę dów or ga ni za cyj -
nych pro si my o zgło sze nie
udzia łu w spo tka niu do dnia
12 kwiet nia na nu mer tel. 12/
388 40 03, 388 40 30 wew.
17 lub też e -ma il'em na ad res
pro mo cja@iwa no wi ce.pl

Kon kurs 20 lat PSP.
Jak nas wi dzą tak

nas ma lu ją
GOK zor ga ni zo wał Gmin ny Kon kurs 20
lat PSP. Jak nas wi dzą tak nas ma lu ją,
na któ ry szko ły pod sta wo we z te re nu na -
szej Gmi ny na de sła ły 107 prac pla stycz -
nych.

Ko mi sja kon kur so wa w skła dzie He le na Na wa -
la ny, Mał go rza ta Kwie cień, Ewa Pie ro nek po wni -
kli wym przej rze niu wszyst kich prac na de sła nych
po sta no wi ła prze słać zgod nie z re gu la mi nem Sta -
ro stwa Po wia to we go do dal szych eli mi na cji po wia -
to wych na stę pu ją ce pra cę uczniów:

I gru pa wie ko wa: Ka ro li na Ka sprzyk, Se ba stian
Ka nia, Ma ja Oj czyk, Klau dia Dy ląg, Kin ga Pie ka ra,

II gru pa wie ko wa: Mag da le na Czy żew ska,
Mar cin Be bak, Ka mil Two rzy dło, Kin ga Kie lian, Ja -
cek Mu lar czyk.

Roz strzy gnię cie eta pu po wia to we go na stą pi 23
mar ca br. Pra ce fi na ło we zo sta ną opu bli ko wa ne
na stro nie in ter ne to wej www.po wiat.kra kow.pl
oraz po da ne na ta bli cy ogło szeń w bu dyn ku Sta ro -
stwa Po wia to we go w Kra ko wie.

HE LE NA NA WA LA NY
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18 lu te go
Wal ne ze bra nie OSP Sie cie cho wi ce
21 lu te go
Udział w co rocz nym pod su mo wa nia
mi nio ne go ro ku Śle dzik u Wój ta
w gm. Zie lon ki
22 lu te go
Spo tka nie z przed sta wi cie la mi Dzien -
ni ka Pol skie go
Spo tka nie z przed sta wi cie la mi Okrę -
go wej Spół dziel ni Mle czar skiej w Ska -
le w spr. za ku pu bu dyn ku po zlew ni
mle ka w Ce li nach
27 lu te go
Spo tka nie z pro jek tan tem oraz dy rek -
cją szko ły w Na ra mie i omó wie nie
spraw dal szej bu do wy sa li gim na stycz -
nej
28 lu te go
Pu blicz na dys ku sja nad pro jek tem
Stu dium Uwa run ko wań i Kie run ków
Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go
Gmi ny Iwa no wi ce
Se sja Ra dy Gmi ny
29 lu te go
Za koń cze nie kon tro li in spek to rów
z Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej
1 mar ca
Spo tka nie z przed sta wi cie lem kra -
kow skie go In sty tu tu Roz wo ju Miast
w spr. po zy ska nia in for ma cji w za kre -
sie współ dzia ła nia po mię dzy jed nost -
ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go
w pro ce sie za rzą dza nia w ob sza rach
me tro po li tar nych
3 mar ca
Wal ne ze bra nie OSP Za le sie
4 mar ca
Spo tka nie Za rzą du Gmin ne go OSP
Iwa no wi ce i omó wie nie spraw bie żą -
cych
6 – 7 mar ca
Fo rum Wój tów Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go (Mo dl nicz ka)

9 mar ca
Spo tka nie z dy rek to ra mi szkół pod sta -
wo wych i gim na zjów z te re nu gmi ny
do ty czą ce funk cjo no wa nia oświa ty
10 mar ca
Wal ne ze bra nie OSP Grze go rzo wi ce
13 mar ca
Spo tka nie z Wo je wo dą Ma ło pol skim
do ty czą ce spraw Gmi ny
22 mar ca
Udział w Ze bra niu Przed sta wi cie li
Ban ku Spół dziel cze go w Słom ni kach
24 mar ca
Wal ne ze bra nie OSP Iwa no wi ce
27 mar ca
Spo tka nie z przed sta wi cie la mi wsi
Ce li ny oraz szko ły pod sta wo wej
w spra wie bu do wy bo iska spor to we go
Udział w spo tka niu z miesz kań ca mi
oraz dy rek cją przed szko la w Iwa no wi -
cach w spra wie bu do wy no we go bu -
dyn ku przed szko la

28 mar ca
Spo tka nie z prze woź ni ka mi ope ru ją -

cy mi na te re nie Gmi ny Iwa no wi ce

i omó wie nie spraw i pro ble mów ko -

mu ni ka cji na te re nie Gmi ny

Udział w Wal nym Ze bra niu Ju raj skie -

go Sto wa rzy sze ni Go spo dar cze go

Gmi ny Iwa no wi ce

30 mar ca
Udział w otwar ciu wy sta wy Gmin ne -

go Kon kur su Palm Wiel ka noc nych

i wrę cze niu na gród lau re atom

31 mar ca
Udział w wal nym ze bra niu OSP Kra -

sie niec

3 kwiet nia
Udział w spo tka niu ze Sta ro stą Kra -

kow skim: omó wie nie pro po no wa -

nych zmian w Pro gra mie Ini cja tyw Sa -

mo rzą do wych do ty czą cym bu do wy

i re mon tu dróg po wia to wych

Z ka len da rium Wój ta
Zbi gnie wa Grzy ba

Zwal cza nie chwa stów
jest obo wiąz kiem

Urząd Gmi ny Iwa no wi ce przy po mi na, że zgod nie z usta wą
o ochro nie grun tów rol nych i le śnych wła ści ciel grun tów sta no -
wią cych użyt ki rol ne oraz grun tów zre kul ty wo wa nych na ce le rol -
ni cze jest zo bo wią za ny do prze ciw dzia ła nia de gra da cji gleb, de -
wa sta cji grun tów rol nych i szko dom w pro duk cji rol ni czej.

Dla te go też Urząd Gmi ny Iwa no wi ce zo bo wią zu je wła ści cie li i po sia da czy
grun tów do prze pro wa dze nia co naj mniej raz w ro ku w ter mi nie do 31 lip -
ca na grun tach ugo ro wa nych ko sze nia lub in nych za bie gów upra wo wych za -
po bie ga ją cych wy stę po wa niu i roz prze strze nia niu się chwa stów. W przy pad ku
za nie dbań w tym za kre sie, Urząd Gmi ny wy da de cy zję na ka zu ją ca wy ko na nie od po -
wied nich za bie gów, a je że li i to nie po skut ku je zle ci wy ko na nie za stęp cze tych za bie gów
i ob cią ży po wsta ły mi kosz ta mi wła ści cie la grun tu. Na le ży pa mię tać rów nież o tym, że
wła ści ciel grun tu są sied nie go mo że sa mo dziel nie wy stą pić z rosz cze niem cy wil no -praw -
nym w sto sun ku do wła ści cie la za chwasz czo ne go grun tu.

Chwa sty ro sną ce na grun tach po prze kwit nię ciu roz sie wa ją się na in ne dział ki
po wo du jąc ich za chwasz cze nie, a przez to wzrost kosz tów pie lę gna cji upraw, ob niż -
kę plo nów i de gra da cję grun tów.

ŁG

Ope ru ją ce na te re nie Gmi ny
Iwa no wi ce fir my prze wo zo we
Eu ro trans – Bis i Trans pol nie
wpro wa dzą wspól ne go bi le tu
mie sięcz ne go. W mar cu po raz
ko lej ny już roz ma wiał o tym
z wła ści cie la mi obu firm wójt
Zbi gniew Grzyb.

Po raz ko lej ny za pro si łem do sie -
bie przed sta wi cie li oby dwu firm.
Od po wie dzia łem w ten spo sób
na licz ne mo ni ty i za py ta nia miesz -
kań ców w tej spra wie. Mnie rów nież
jest żal na szych mło dych lu dzi,
zwłasz cza zi mą mar z ną cych
na przy stan kach w ocze ki wa niu
na po jazd prze woź ni ka, u któ re go
wy ku pi li bi let mie sięcz ny. Za kup

dwóch bi le tów mie sięcz nych jest
z ko lei bez sen sow ny. Prze woź ni cy
ope ru ją cy na te re nie Gmi ny są sa -
mo dziel ny mi pod mio ta mi i Gmi -
na nie jest w sta nie im nic na ka zać.
Pro si łem li cząc na to, że w du chu
em pa tii dla po dróż nych oraz wza -
jem ne go po ro zu mie nia i współ pra -
cy uda się wpro wa dzić zin te gro wa -
ny bi let mie sięcz ny, po dob nie jak
jest to u in nych pry wat nych prze -
woź ni ków ope ru ją cych na po dob -
nych tra sach. Ale cóż, po li ty ka prze -
woź ni ków jest in na. Przy kre! – re la -
cjo nu je wójt Zbi gniew Grzyb.

Wła ści cie le obu firm po in for -
mo wa li na spo tka niu, że prze pro wa -
dzi li już ana li zę moż li wo ści i skut -

ków wpro wa dze nia na uru cho mio -
nych li niach bi le tu zin te gro wa ne go.
Ana li za wy ka za ła, że moż li wo ści
tech nicz ne wpro wa dze nia ta kie go
roz wią za nia są (przy znacz nych
kosz tach zwią za nych z za ku pem od -
po wied nie go opro gra mo wa nia).
Jed nak pro ble mem jest wy pra co wa -
nie za do wa la ją cych obie stro ny za -
sad wza jem ne go roz li cza nia ta kich
bi le tów. Tu taj prze woź ni cy nie są
w sta nie osią gnąć po ro zu mie nia.
Wy ni ka to przede wszyst kim z du -
żych róż nic i roz bież no ści za rów no
w prze bie gu tras na po szcze gól nych
li niach, jak i licz bie i czę sto tli wo ści
kur sów.

ŁG

Nie bę dzie wspól ne go bi le tu

Wczo raj, 4 kwiet nia za koń czy ło
się pu blicz ne wy ło że nie ko lej -
ne go pro jek tu Stu dium Uwa -
run ko wań i Kie run ków Za go -
spo da ro wa nia Prze strzen ne go
Gmi ny Iwa no wi ce. Dys ku sja
pu blicz na nad przy ję ty mi
w pro jek cie roz wią za nia mi od -
by ła się 28 lu te go br.

To już trze ci pro jekt Stu dium
i trze cia dys ku sja pu blicz na. Po dob nie
jak po przed nie, zgro ma dzi ła przede
wszyst kim – choć nie tyl ko – miesz -
kań ców na dal nie za do wo lo nych z nie -
uwzględ nie nia w pro jek cie Stu dium
ich wnio sków w za kre sie no wych te re -
nów bu dow la nych. Na zgła sza ne uwa -
gi i wąt pli wo ści od po wia da li: wójt Zbi -
gniew Grzyb; kie row nik ze spo łu pro -
jek to we go Ewa Go ras (pro jekt Stu -
dium opra co wał kra kow ski In sty tut
Roz wo ju Mia sta) i kie row nik Re fe rat
In we sty cji, Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Rol nic twa Urzę du Gmi ny Jan Czy -
żew ski. Na spo tka niu obec ni by li rów -
nież rad ni Gmi ny Iwa no wi ce oraz Se -
kre tarz Gmi ny.

Pod no szo ne pod czas dys ku sji uwa -
gi i wąt pli wo ści do ty czy ły od mo wy
uzgod nie nia i wy zna cze nia no wych te -
re nów bu dow la nych. Miesz kań cy, któ -
rych te od mo wy do ty czy ły nie zgo dzi li
się ze sta no wi skiem Re gio nal ne go Dy -
rek to ra Ochro ny Śro do wi ska w myśl
któ re go w pew nych re jo nach ze wzglę -
dów śro do wi sko wych nie ze zwa la się
na eks pan sję te re nów bu dow la nych
(od stą pie nie od za bu do wy po zwo li
na utrzy ma nie pro ce sów eko lo gicz -
nych i sta bil no ści eko sys te mów w te re -
nach otwar tych i le śnych oraz ze wzglę -

dów przy rod ni czych i kra jo bra zo wych
po zo sta je w zgo dzie z za sa dą zrów no -
wa żo ne go roz wo ju). W ich od czu ciu
ta kie sta no wi sko jest krzyw dzą ce i wy -
żej sta wia in te re sy zwią za ne z ochro ną
śro do wi ska niż po trze by miesz kań ców
zwią za ne z bu do wą do mów. Wójt, kie -
row nik ze spo łu pro jek to we go i pra -
cow nik Urzę du Gmi ny sta ra li się
udzie lać wy czer pu ją cych i rze tel nych
wy ja śnień. Pod kre śla li jed no cze śnie, że
nie uwzględ nie nie w pro jek cie Stu -
dium czę ści wnio sków miesz kań ców
wy ni ka z bra ku uzgod nie nia jed nej
z in sty tu cji opi niu ją cych i uzgad nia ją -
cych Stu dium z mo cy obo wią zu ją ce go
pra wa, tj. Re gio nal ne go Dy rek to ra
Ochro ny Śro do wi ska w Kra ko wie.
Gmi na mu sia ła w pro jek cie Stu dium
do sto so wać za kres wy zna cza nych te re -
nów bu dow la nych do opi nii Re gio nal -
ne go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska
w Kra ko wie – w prze ciw nym ra zie
uchwa ła o przy ję ciu Stu dium w świe -
tle obo wią zu ją ce go pra wa by ła by nie -
waż na.

Wie le osób mo że czuć się po -
krzyw dzo nych, do sko na le to ro zu -
miem, ale in sty tu cje uzgad nia ją ce Stu -
dium ma ją pra wo, a na wet obo wią zek
żą dać ogra ni czeń w sto sun ku do za pro -
po no wa nych przez Gmi nę roz wią zań
i Gmi na mu si te ogra ni cze nia
uwzględ nić. To już trze ci pro jekt Stu -
dium i trze cia dys ku sja pu blicz -
na nad ko lej nym pro jek tem. Gmi -
na nie mo że pro ce do wać w nie skoń -
czo ność pro jek tu Stu dium, zwłasz cza
w sy tu acji, kie dy zna ne jest sztyw ne
sta no wi sko in sty tu cji opi niu ją cych
i uzgad nia ją cych. W tym mo men cie

po krzyw dzo ny mi czu ją się i to oka zu ją
rów nież te oso by dla któ rych uzy ska no
po zy tyw ną opi nię i uzgod nie nie Re gio -
nal ne go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi -
ska w Kra ko wie i któ re mi mo upły wu
już po nad 2,5 lat nie mo gą roz po cząć
sta ra nia o uzy ska nie po zwo le nia na bu -
do wę. Na le ży pa mię tać, że przy ję cie
Stu dium jest ko niecz ne, aby do ko nać
zmia ny Miej sco we go Pla nu Za go spo -
da ro wa nia Prze strzen ne go – to rów -
nież bar dzo dłu ga, na wet 2 let nia pro -
ce du ra. Ja ko wójt Gmi ny mu szę mieć
na uwa dze do bro wszyst kich miesz -
kań ców. Urząd Gmi ny zro bił do tych -
czas bar dzo du żo: po raz trze ci już (co
jest chy ba pre ce den sem w ska li wo je -
wódz twa) zbie ra uwa gi i wnio ski
do Stu dium i zgła sza je do in sty tu cji
uzgad nia ją cych i opi niu ją cych, trwa to
już pra wie 3 la ta – pod kre ślał pod czas
dys ku sji wójt Zbi gniew Grzyb.

ŁG (TEKST, FO TO)

Uwa gi do pro jek tu Stu -
dium – w za kre sie ob ję tym po now -
nym wy ło że niem – i do pro gno zy od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko moż -
na wno sić na pi śmie do wój ta
Gmi ny Iwa no wi ce do dnia 25
kwiet nia 2012r. (z po da niem: imie -
nia i na zwi ska lub na zwy jed nost ki or -
ga ni za cyj nej; ad re su; ozna cze nia nie -
ru cho mo ści, któ rej uwa ga do ty czy).

Prze czy taj wię cej (m. in. opi nie Re -
gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska
w Kra ko wie, po rów na nie zmian w ko lej nych
pro jek tach Stu dium) na: http://www.iwa -
no wi ce.pl/pl/ak tu al no sci,671.html

Czas uchwa lić Stu dium!
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KA LEN DARZ WY DA RZEŃ I URO CZY STO ŚCI
W GMI NIE IWA NO WI CE W 2012R.

AK TU ALI ZA CJA
27 ma ja, nie dzie la – Fe styn Ro dzin ny w Szko le Pod sta wo wej w Ce li nach
10 czerw ca, nie dzie la– Fe styn Ro dzin ny w Szko le Pod sta wo wej w Sie cie cho -

wi cach ŁG
***

Ak tu al ny ka len darz wy da rzeń w Gmi nie Iwa no wi ce jest do stęp ny na stro nie
in ter ne to wej Gmi ny Hwww. iwa no wi ce. pl:

l z po zy cji stro ny głów nej po klik nię ciu na ba ner ka len darz wy da rzeń (sek cja
z ba ne ra mi na pra wej kra wę dzi stro ny www),

l z po zy cji pod stro ny Ka len darz im prez (sek cja na le wej kra wę dzi stro ny www:
Kul tu ra>Ka len darz im prez).

W so bo tę, 17 mar ca br. na sa li
gim na stycz nej Szko ły Pod sta -
wo wej im. Ja na Paw ła II od by ły
się I Gmin ne Za wo dy Te ni sa
Sto ło we go o Pu char Wój ta
Gmi ny Iwa no wi ce.

W za wo dach zgod nie z re gu la mi -
nem bra li udział do ro śli wy ty po wa ni
przez so łec twa gmi ny. Or ga ni za to rem
roz gry wek był Gmin ny Ośro dek Kul tu -
ry w Iwa no wi cach, któ ry sko rzy stał
z po my słu i wiel kie go za an ga żo wa nia,
rad ne go gmi ny Cze sła wa Siu ty.

Sę dzia mi roz gry wek by li: sę dzia
głów ny – Cze sław Siu ta, sę dzio -
wie – Ju dy ta Or czyk, na uczy ciel wf
w Gim na zjum w Grze go rzo wi cach;
Szy mon We so łow ski, ani ma tor Or li ka
w Szko le Pod sta wo wej w Sie cie cho wi -
cach; Adam Śpie wak, dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej Wi do ma; Jan Sze li gow ski,
na uczy ciel wf w Gim na zjum Iwa no wi -
ce.

Do za wo dów przy stą pi ło 25 męż -
czyzn, miesz kań ców na szej gmi ny
w wie ku od 18 lat do 40 plus. Sę dzio -
wie oświad czy li, że po ziom roz gry wek
był bar dzo wy so ki. Za wod ni cy za cho -
wy wa li się szla chet nie i spor to wo.

W sin glu pierw sze miej sce i Pu -
char Wój ta Gmi ny otrzy mał Ma riusz
Lach z Kra siń ca, II miej sce i pu char
otrzy mał Mi ro sław Gil z Sie cie cho -
wic, III miej sce i pu char otrzy mał Ja -
ro sław Bień z Sie cie cho wic. W de blu

me da le otrzy ma li: zło ty me dal – Ja -
ro sław Bień i Mi ro sław Gil z Sie cie -
cho wic; srebr ny me dal – Da mian
Świerk i Mi chał Świerk z Sie cie cho -
wic; brą zo wy me dal – Pa weł Ma łek
z Po skwi to wa No we go i Pa weł Wą -
cław ski z Sie cie cho wic. Pu cha ry
i me da le na gro dzo nym wrę czy li
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Edward Sto piń ski i Rad ny Po wia tu
Kra kow skie go Ma rek Pie ka ra.

Kie row nik GOK He le na Na wa la ny
po dzię ko wa ła sę dziom za wo dów
za bez in te re sow ne po świę ce nie sło -
necz ne go so bot nie go dnia na rzecz roz -
gry wek, za wod ni kom za udział i spor to -
we za cho wa nie, Rad ne mu Po wia tu

Mar ko wi Pie ka rze i prze wod ni czą ce -
mu Ra dy Gmi ny Edwar do wi Sto piń -
skie mu oraz rad ne mu Cze sła wo wi Siu -
ta za to że za wsze są za in te re so wa ni
tym, co dzie je się w na szej Gmi nie
i chęt nie pa tro nu ją wszyst kim do brym
przed się wzię ciom słu żąc rów nież po -
mo cą i do brą ra dą. Po dzię ko wa nia rów -
nież otrzy ma ła dy rek tor Szko ły Pod sta -
wo wej w Iwa no wi cach Kry sty na Miś -
kie wicz za współ pra cę z Gmin nym
Ośrod kiem Kul tu ry i chęt ne słu że nie
wszel ką po mo cą. 

Wszy scy uczest ni cy za wo dów
otrzy ma li dy plo my za udział wy ko na ne
przez Pa na Paw ła Mor ka.

HELENA NAWALANY (TEKST, FOTO)

Pu char Wój ta Gmi ny Iwa no wi ce

Gmi na za koń czy ła bu do wę ka -
na li za cji sa ni tar nej w Masz ko -
wie do fi nan so wa nej ze środ -
ków unij nych w wy so ko ści pra -
wie 800 tys. zł.

W ra mach in we sty cji re ali zo wa -
nej przez ca ły ubie gły rok zo sta ła wy -
ko na na sieć ko lek to rów gra wi ta cyj -
nych ka na li za cji sa ni tar nej wraz
z przy łą cza mi, ko lek to ry tłocz ne ka -
na li za cji sa ni tar nej wraz z prze pom -
pow nią i li nią ka blo -
wą, ko lek to ry ka na li -
za cji opa do wej wraz
z chod ni kiem
przy dro gach po wia to -
wych Masz ków – Goł -
cza – Iwa no wi ce – Ze -
rwa na i Masz -
ków – Fir le jów, ko lek -
tor ka na li za cji opa do -
wej w dro dze gmin nej
na Ka mie niec. Po wsta -
ło m. in. 4,2 km ko lek -
to ra ka na li za cji sa ni -
tar nej; 1,4 km przy łą -
cza do ko lek to rów; 2,4
km ko lek to ra ka na li za -
cji opa do wej; 2,2 km
chod ni ka z kost ki bru -
ko wej.

Do fi  nan so wa nie
z Unii Eu ro pej skiej
w wy so ko ści 792 887
zł po cho dzi ło ze środ -

ków Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich 2007 – 2013 w ra mach
dzia ła nia Pod sta wo we Usłu gi dla Go -
spo dar ki i Lud no ści Wiej skiej. Peł ny
koszt in we sty cji to 3 898 831,72 zł.

Do daj my; Gmi na zło ży ła wnio -
sek o do fi nan so wa nie ko lej nych in we -
sty cji w ra mach te go sa me go Pro gra -
mu (PROW 2007-2013/Pod sta wo we
Usłu gi dla Go spo dar ki i Lud no ści
Wiej skiej), aby wy ko rzy stać wszyst -

kie do stęp ne dla Gmi ny środ ki (4
mln zł). W zło żo nym i obec nie oce -
nia nym wnio sku, Gmi na sta ra się
o po nad 3,2 mln zł środ ków unij -
nych, za któ re za mie rza wy ko nać ka -
na li za cję w Bi sku pi cach i Iwa no wi -
cach Dwor skich, 49 przy do mo wych
oczysz czal ni ście ków i mo der ni za cję
gmin nej oczysz czal ni ście ków w Iwa -
no wi cach Wło ściań skich.

ŁG (TEKST, FOTO)

Z unij nych do ta cji



Z życia Gminy6

VI Gmin ny Kon kurs
Palm Wiel ka noc nych

Ucznio wie wszyst kich szkół Gmi ny Iwa no wi ce (50 osób), w ra -
mach pro wa dzo nych warsz ta tów pro fi lak ty ki i roz wią zy wa nia pro -
ble mów uza leż nień oraz uczest ni cy pro jek tu edu ka cyj ne go przy -
go to wy wa li pod okiem swo ich opie ku nów pal my (48 szt.) na gmin -
ny kon kurs.

28 mar ca w Gim na zjum im.
Ja na Paw ła II w Iwa no wi cach ze -
bra ło się Ju ry w skła dzie: pro -
boszcz Pa ra fii pw. Trój cy Świę tej
w Iwa no wi cach ks. Ry szard Su -
cha now ski, pra cow nik GOPS w
Iwa no wi cach Elż bie ta Sar na, kie -
row nik Gmin ne go Ośrod ka Kul -
tu ry w Iwa no wi cach He le na Na -
wa la ny, z -ca Prze wod ni czą ce go
Ko mi sji ds. Pro fi lak ty ki i Roz wią -
zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo -
wych przy Urzę dzie Gmi ny w Iwa no -
wi cach Do ro ta Bar tuś. De cy zją Ju ry
na gro dy otrzy ma li:

l w ka te go rii gim na zja: I miej sca
– Szy mon Ka roń (Po skwi tów), Pa weł
Po bę dza, Ro bert Kmi ta (Iwa no wi ce);
II miej sca – Agniesz ka Kur biel i
Klau dia Kmi ta (Iwa no wi ce), Pa try cja
Kar czyń ska i Sa bi na Cze kaj (Grze go -
rzo wi ce); III miej sca – An na Mól i
Ma te usz Trza ska (Iwa no wi ce), Wik -
to ria Kraw czyk (Na ra ma); wy róż nie -
nia – Pa try cja Pe tlic, Da mian Wie -
czo rek, Jo an na Do niec (Iwa no wi ce),

l w ka te go rii szko ły pod sta wo -
we: I miej sca -Szy mon Kmi ta (Iwa -
no wi ce), Ju sty na Pła tek (Na ra ma),
Ewa Ma łek (Po skwi tó); II miej sca –
Mag da le na Czy żew ska, Mar cin Be -
bak (Wi do ma), Ka ro li na Ja siów ka (Sie cie cho wi ce); III miej sca – Ra fał Po bę -
dza i Klau dia Ja nic ka (Wi do ma), Pa try cja Gu mu la (Da mi ce); wy róż nie nia –
Sła wo mir Po bę dza (Wi do ma), Ewa Ja gieł ka, We ro ni ka Ja siów ka, Ka rol Ja -
siów ka (Po skwi tów), Pau li na Ko wal ska, Kin ga Wa chu lec (Iwa no wi ce), Kin ga
Zgo da (Ce li ny).

Or ga ni za to ra mi Kon kur su by ły Re na ta Bur da i Ja ni na Trza ska.
GOK

Alleluja Jezus Żyje
Dojrzyj człecze nowe zmiany
Dzisiaj Chrystus Zmartwychwstały
Stanął znowu pośród ludzi
Żeby sumienie obudzić
Z Boskiej nędzy jasna droga
Nie odwracaj się od Boga
Czemu przepaść ludzi dzieli
Czemu płaczesz przy kądzieli
Ufaj w Pana bo Cię kocha
Nie odwracaj się nie cofaj
Pośród ludzi dziś stanąłeś
Jasną zorzą zaświeciłeś
Dajesz serce swej miłości
Co ufa i nie zazdrości.

JANINA SIUTA

Suł ko wi ce k. Iwa no wic po wsta -
ły – jak gło si pra daw na le gen -
da – za spra wą św. Kin gi, któ ra
ucie ka jąc z in ny mi Kla ry ska mi
z klasz to ru w Ska le przed ta tar -
ską hor dą wła śnie w Suł ko wi -
cach za stu ka ła la ską w zie mię,
a w miej scu tym wy bi ło źró dło.

Źró dło nie by le ja kie, bo jak po da je
da lej le gen da, ten, kto się z nie go na pi je
żył bę dzie wiecz nie…

Miesz kań cy Suł ko wic pra daw ne
po da nie po sta no wi li przy wró cić do ży -
cia, a za nie dba ne do tych czas źró deł ko

w Suł ko wi cach upo rząd ko wać i za go -
spo da ro wać. Pra cy by ło bar dzo du żo, bo
sa mo miej sce ogrom nie za nie dba ne i za -
pusz czo ne, za ro śnię te chasz cza mi
i drze wa mi, za śmie co ne i za nie czysz -
czo ne. Wła sny mi si ła mi i sprzę tem, na -
kła dem środ ków i ogrom nej pra cy, kosz -
tem cza su dla sie bie czy ro dzi ny wy cię li
krza ki i drze wa, usu nę li śmie ci. Pra cy
zo sta ło jesz cze mi mo to spo ro. Na le ży
jesz cze wy wieźć na gro ma dzo ny gruz,
wy rów nać te ren, oczy ścić źró deł ko, od -
re stau ro wać stu dzien kę, po siać tra wę,
a na ko niec ca ły te ren za go spo da ro wać.

Miesz kań cy chcą stwo rzyć tu taj
miej sce, w któ rym mi ło i przy jem nie
bę dzie moż na spę dzić czas: po spa ce -
ro wać i usiąść, spo tkać się z przy ja -
ciół mi, dziew czy ną/chło pa kiem.
Miej sce, w któ rym od po cząć bę dą
mo gli tu ry ści zwie dza ją cy uro kli wą
iwa no wic ką zie mię. W du chu, nie
mó wiąc o tym gło śno wie rzą mo że
pra daw nej le gen dzie po ci chu li cząc
na to, że wo da w oczysz czo nym źró -
deł ku na no wo zy ska swo je cu dow ne
wła ści wo ści…

Du że za słu gi dla mo bi li za cji
miesz kań ców przy tych wszyst kich
pra cach na le ży przy pi sać Mi ro sła wie
Ada mek i Mar ko wi Maj. W upo rząd -
ko wa nie źró deł ka i je go oto cze nia za -
an ga żo wa nych by ło kil ka na ście
osób: Ka ta rzy na Szwaj cow ska, Piotr
Szwaj cow ski, Ar ka diusz Szwaj cow -
ski, Ju sty na Mu lar czyk, Kin ga Ada -
mek, Pa weł Ada mek, Sta ni sław Soł -
ga, Sła wo mir Cy ga nek, Mar cin Cy ga -
nek, Je rzy Czar nik, Ar tur An to sik,
Sta ni sław Wę grzy nek, Ar ka diusz
Wie czo rek.

Jest to już ko lej na ak cja po rząd ko -
wa nia te re nu zor ga ni zo wa na przez
miesz kań ców Suł ko wic. Je sie nią ubie -
głe go ro ku wy czysz czo no te ren
przy mo ście ob ci na jąc drze wa, krza ki
i plan tu jąc te ren, Po sta wio no tak że ta -
bli cę in for ma cyj ną.

Ser decz ne po dzię ko wa nia dla
miesz kań ców, za wy ko na ne pra ce! Ży -
czy my po wo dze nia w dal szych dzia ła -
niach i wspar cia spon so rów!!!

TEKST I FO TO: JU STY NA MU LAR CZYK,
KA TA RZY NA SZWAJ COW SKA, ŁG

INI CJA TY WY MIESZ KAŃ CÓW

Le gen da ży je
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Im pre za na we so ło
IV Gmin ny Fe sti wal Hu mo ru prze biegł w tym ro ku pod ha -
słem Wsi spo koj na, wsi we so ła.

Im pre za, or ga ni zo wa na przez Gim na zjum im. No bli stów Pol -
skich w Grze go rzo wi cach, prze zna czo na jest dla uczniów szkół pod -
sta wo wych i gim na zjów z te re nu na szej Gmi ny. Z za pro szo nych przez
nas wszyst kich szkół udział wzię ły w tym ro ku: szko ła pod sta wo wa i
gim na zjum z Na ra my, szko ła pod sta wo wa i gim na zjum z Iwa no wic,
szko ła pod sta wo wa z Wi do mej. Uczest ni cy mie li za za da nie ode grać
scen kę hu mo ry stycz ną do ty czą cą wsi. Oce nia ni by li przez ju ry, któ re
bra ło pod uwa gę m.in.: ko mizm słow ny, ko mizm sy tu acyj ny, ko mizm
po sta ci, efek ty spe cjal ne, ogól ny wy raz ar ty stycz ny (wra że nie).

W ka te go rii szko ły pod sta wo we I miej sce przy pa dło ex aequo Na ra -
mie i Iwa no wi com, II – Wi do mej. W ka te go rii gim na zja: I miej sce – Na ra -
ma, II – Grze go rzo wi ce, III – Iwa no wi ce.

Na gro dy dla szkół ufun do wał, jak co rocz nie GOK i GKR PA. W tym

ro ku każ da szko ła otrzy ma ła du żą an ty ra mę, ta bli cę kor ko wą oraz war to -
ścio we gry plan szo we. Na gro dy wrę czy ły He le na Na wa la ny – kie row nik
GOK oraz Sta ni sław Szym ski – dy rek tor na szej szko ły i jed no cze śnie prze -
wod ni czą cy GKR PA.

Każ da szko ła swo im wy stę pem do star czy ła wie lu po zy tyw nych emo -
cji, co prze ło ży ło się na du żą daw kę, a na wet sal wy śmie chu. Ak to rzy by li
świet nie przy go to wa ni, na ucze ni bez błęd nie tek sów, a przy tym na praw dę
za cho wy wa li się ak tor sko. A pro pos ak to rów, w tym ro ku naj lep szym ak to -
rem wy bra na zo sta ła przez dy rek to ra gim na zjum Sta ni sła wa Szym skie go
Mar ta Kie reś (Gim na zjum Grze go rzo wi ce). Otrzy ma ła na gro dę, któ rą co -
rocz nie przy zna je od sie bie dy rek tor Sta ni sław Szym ski.

Ma my na dzie ję, że za rok rów nież uda nam się zor ga ni zo wać na stęp -
ny „od ci nek” Fe sti wa lu Hu mo ru, któ ry z ro ku na rok zbie ra co raz wię cej
po zy tyw nych opi nii, tak wśród uczniów i na uczy cie li przy go to wu ją cych
mło dych ar ty stów, jak i spon so rów.

OR GA NI ZA TO RZY: JU DY TA OR CZYK, MAR TY NA KU BAC KA

Prze twór stwo Ryb ne
Krak – Mar fish Jo lan ta i
Ma rek Pie ka ra z Po -
skwi to wa zo sta ło no mi -
no wa ne do pre sti żo we -
go Ogól no pol skie go
Kon kur su Pro mo cyj ne -
go AGRO POL SKA.

No mi na cję Mar szał ka
Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go 46 ma ło pol skim fir mom
wrę czył uro czy ście pod czas
Ga li w Ma ło pol skim Ośrod -
ku Do radz twa Rol ni cze go w
Kar nio wi cach Wi ce mar sza -
łek Wo je wódz twa Ma ło pol -
skie go Woj ciech Ko zak. W
imie niu Prze twór stwa Ryb -
ne go Krak – Mar fish z Po -
skwi to wa no mi na cję oso bi -
ście ode bra li wła ści cie le fir -
my – Jo lan ta i Ma rek Pie ka ra.

Uro czy stej Ga li wrę cze -
nia no mi na cji to wa rzy szy ły
wy kła dy na te mat pro ce dur
re je stra cyj nych pro duk tów
tra dy cyj nych, pro mo cji wy -
so kiej ja ko ści żyw no ści oraz pre zen ta cje wy -
bra nych pro duk tów re gio nal nych z Ma ło -
pol ski.

Ogól no pol ski Kon kurs Pro mo cyj ny
AGRO POL SKA jest pre sti żo wym kon kur sem
bran ży rol no – spo żyw czej ma ją cym na ce lu

pro mo cję pol skich firm tej bran ży, ich pro duk -
tów oraz wzmoc nie nie mar ki i po zy cji przed -
się biorstw na ryn ku pol skim. Pro du cen ci wy -
róż nie ni w Kon kur sie AGRO POL SKA mo gą
po słu gi wać się go dłem pro mo cyj nym AGRO
POL SKA na opa ko wa niach pro duk tu oraz ma -
te ria łach pro mo cyj nych. Kon kurs or ga ni zo wa -
ny jest pod ho no ro wym pa tro na tem Mi ni stra
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. No mi na cja Mar szał -
ka Wo je wódz twa Ma ło pol skie go do Kon kur su
AGRO POL SKA sta no wi war to ścio we wy róż -
nie nie re gio nal ne oraz upraw nia do udzia łu w
eta pie ogól no pol skim.

ŁG (TEKST), KRAK – MAR FISH (FO TO)

Ko lej ny suk ces lo kal nej fir my

Prze twór stwo Ryb ne Krak – Mar fish Jo lan ta i
Ma rek Pie ka ra z Po skwi to wa to fir ma zna na, ce nio -
na i so lid nie pra cu ją ca na swo ją mar kę – już od lat
zdo by wa uzna nie i na gro dy, m.in. Ma ło pol ski Lau -
re at do ty tu łu Pol ski Pro du cent Żyw no ści 2011;
Ty tuł Pol ski Pro du cent Żyw no ści 2009 i 2010; I
miej sce w ple bi scy cie Ma ło pol ski Smak 2006,
2007, 2008, 2009 i 2011.

W tro sce o za do wo le nie klien tów i wy cho dząc

na prze ciw ocze ki wa niom do sko na li ofer tę i pro po -
nu je no we pro duk ty naj wyż szej ja ko ści. Wdro żo ny
sys tem HACCP i po li ty ka ja ko ści, sto so wa ne za sa -
dy do brej prak ty ki pro duk cyj nej, cią gły nad zór we -
te ry na ryj ny, po zwo le nie na han del na te re nie ca łej
UE, su ro wiec po zy ski wa ny w za kła dach za kwa li fi -
ko wa nych do han dlu, tro ska o śro do wi sko na tu ral -
ne – to atu ty fir my.

WWW.KRAK -MAR FISH.PL

Po pa śmie suk ce sów spor to -
wych ostat nich lat, czy li awan -
sach do wyż szych klas roz -
gryw ko wych w 2009 i 2011 ro -
ku, Czar ni przy zwy cza ili do wy -
so kie go po zio mu. Zma ga nia w
A -kla sie oka za ły się jed nak
trud ne i dru ży na z Grze go rzo -
wic mu si wal czyć o utrzy ma -
nie.

Je sień 2011r. nie by ła tak uda na jak
wio sna, za koń czo na wy gra niem li gi i
awan sem. Róż ni ca w spor to wym po -
zio mie mię dzy kla są B a kla są A oka za -
ła się bar dzo du ża i Czar ni mie li du że
pro ble my w star ciach z wy żej no to wa -
ny mi ry wa la mi. W 14 spo tka niach
zgro ma dzi li za le d wie 12 punk tów i
osta tecz nie za ję li ma ło za szczyt ne
przed ostat nie miej sce. Dru ży na z
Grze go rzo wic zma ga ła się z du ży mi
pro ble ma mi ka dro wy mi je sie nią, kon -
tu zje pił ka rzy po wo do wa ły trud no ści z
kom ple to wa niem skła du.

Zi mo wa prze rwa w roz gryw kach
po zwo li ła upo rząd ko wać dzia łal ność
klu bu. Run da wio sen na bę dzie praw -
dzi wym spraw dzia nem dla Czar nych.
Pierw szy raz w hi sto rii dru ży na z Grze -
go rzo wic stoi przed wid mem spad ku
do niż szej kla sy roz gryw ko wej. Do te go
za da nia Czar ni przy stę pu ją w nie mal
nie zmie nio nym skła dzie, do szło w za -
sa dzie tyl ko do jed nej ro sza dy, w miej -
sce Da mia na Kor fe la, któ ry po wró cił z
wy po ży cze nia do Grę ba ło wian ki, przy -
szedł To masz Bier na cik, by ły za wod nik
mi.in. Kmi ty Za bie rzów, Świ tu Krze -
szo wi ce, a ostat nio Ra dzi szo wian ki. Po -

nad to skład uzu peł ni ło dwóch mło -
dych za wod ni ków, Ra fał Bro żek i Ma te -
usz Wlaź. War to tak że wspo mnieć, że
prze bo jem do skła du pierw szej dru ży -
ny wdarł się mło dziut ki wy cho wa nek,
Da niel Orzeł.

Mi mo trud nej sy tu acji Czar ni
oczy wi ście nie skła da ją bro ni i bę dą z
ca łych sił wal czyć o po zo sta nie w A kla -
sie. Pierw szy krok zo stał już wy ko na ny,
na in au gu ra cję Grze go rzo wi cza nie po -
ko na li Ja strzę biec Książ Wiel ki 3:2 i już

to zwy cię stwo po zwo li ło opu ścić stre fę
spad ko wą. Mi mo to Czar ni jak po wie -
trza po trze bu ją ko lej nych zwy cięstw,
aby ze spo ko jem za koń czyć se zon na
bez piecz nym miej scu.

Rok 2011 był du żym suk ce -
sem mar ke tin go wym klu bu. Czar -
ni po zy ska li kil ku na stu spon so -
rów. Im pul sem oka za ło się wy da -
nie ka len da rzy klu bo wych, gdzie
lo kal ni przed się bior cy mo gli
umiesz czać swo je re kla my. W

2012r. ta owoc na współ pra ca jest
kon ty nu owa na, po now nie zo sta ły
wy da ne ka len da rze, więk szość
przed się bior ców w dal szym cią gu
wspie ra klub, do gro na obec nych
już firm: KU BEX, Go spo dar stwo
ogrod ni cze WÓJ CIK, EU RO -
TRANS -BIS, DO MI NO, San woj,
Cel tom, Pit -Stop, Wi ta min ka, Vi -
deo Ti na Stu dio, Uni ver sal Pro fit,
Szla chec ki Dwór, Gro szek oraz ze -
spół Li fe Dan ce, do łą czy ły no we:

Triumf An na i Ma te usz Sta chu ra,
Mar trans -Mar cin Cie ślik oraz Ma -
zur Krzysz tof. Wi docz ny stał się
wzrost za in te re so wa nia dzia łal no -
ścią klu bu, nie któ rzy spon so rzy
za czę li bar dziej ak tyw nie wspie -
rać Czar nych. Oczy wi ście wciąż
naj więk szy wpływ na dzia łal ność
klu bu ma Gmi na Iwa no wi ce, dzię -
ki cze mu Czar ni od kwiet nia  pro -
wa dzą na bór do mło dzie żo wej
dru ży ny, gdzie przy go dę z pił ką
bę dą mo gli roz po cząć naj młod si
miesz kań cy na szej Gmi ny (10 –
13lat) Wzrost za in te re so wa nia
prze ło żył się tak że na fre kwen cję
ki bi ców na me czach.

MAŁGORZATA KWIECIEŃ
(TEKST, FO TO)

Me cze A kla sy w Bi sku pi cach:
Czar ni 03 Grze go rzo wi ce Wę grz ce

07.04.2012 godz 16.00
Czar ni 03 Grze go rzo wi ce Stra żak

Gosz cza 15.04.2012 godz 14.00
Czar ni 03 Grze go rzo wi ce Słom ni -

czan ka II Słom ni ki 22.04.2012 godz
14.00

Czar ni 03 Grze go rzo wi ce Bi bi czan -
ka Bi bi ce  06.05.2012 godz 14.00

Czar ni 03 Grze go rzo wi ce Niedź -
wiedź  13.05.2012 godz 14.00

Czar ni 03 Grze go rzo wi ce Prąd ni -
czan ka Kra ków 27.05.2012 godz 14.00

Czar ni 03 Grze go rzo wi ce Pło mień
Jerz ma no wi ce 09.06.2012 godz 15.00

Prze czy taj wię cej na: www.czar ni -
03.fut bo lo wo.pl

Wy zwa nia sto ją ce przed Czar ny mi ’03 w 2012r.
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Do tar ła do nas wszyst -
kich smut na wia do mość o
Śmier ci księ dza Mie czy -
sła wa Sta chur skie go, re -
zy den ta a przed tem pro -
bosz cza pa ra fii w Sie cie -
cho wi cach. W ta kiej chwi -
li przy cho dzi nam chęć,
aby po znać imio na i na -
zwi ska wszyst kich księ ży
pra cu ją cych przez wie ki w
na szych pa ra fiach.

Jest to nie ste ty nie moż li we,
bo wie le do ku men tów, szcze gól -
nie tych śre dnio wiecz nych z re je -
stra mi księ ży nie do cho wa ło się
do na szych cza sów. Skut kiem so -
lid nych opra co wań, bę dą cych
po kło siem żmud nej kwe ren dy
za cho wa nych do ku men tów po -
wsta ło opra co wa nie da ją ce nam
ro ze zna nie, ja cy księ ża – w mia -
rę we dług chro no lo gii dusz pa ste -
rzo wa li w Die ce zji Kra kow skiej,
tak że i w de ka na cie Ska ła, do
któ re go w XVII i XVIIIw. na le ża -
ły rów nież na sze pa ra fie. Mię dzy
in ny mi to ksiądz Jan Szcze pa -
niak do ko nał ty ta nicz nej pra cy
wy ko nu jąc ka ta log du cho wień -
stwa die ce zjal ne go, ze sta wio ny
na pod sta wie kra kow skich ksiąg
świę ceń od 1646 do ro ku 1789,
a więc w okre sie od po wsta nia
Chmiel nic kie go aż do koń ca ist -
nie nia przed ro zbio ro wej I Rze -
czy po spo li tej. Nie zmor do wa ny
au tor na po ty ka jąc trud no ści w
od czy ta niu i zro zu mie niu za pi -
sów, za czął żmud ną kon fron ta -
cję da nych za war tych w księ gach
czyn no ści bi sku pów po moc ni -
czych z in for ma cja mi w księ gach
kra kow skie go kon sy sto rza ge ne -
ral ne go oraz do ku men tów (czy -
sto pi sów i brud no pi sów) kan ce -
la rii na dwor nej bi sku pów or dy -
na riu szy. Ogrom pra cy ja ką w
na szych cza sach do ko nał Jan
Szcze pa niak moż na po rów nać z
do rob kiem pra cy hi sto rycz nej
in ne go ka pła na – hi sto ry ka ży ją -
ce go na prze ło mie XIX i XXw.
księ dza Ja na Wi śniew skie go, z

któ re go to „ban ku” wie dzy na te -
mat na szych pa ra fii chęt nie sko -
rzy sta łem [A.M.].

Pa ra fia Rzym sko 
– Ka to lic ka w Iwa no wi cach

Po czą tek wie ku XVII to
okres po wro tu re li gii ka to lic kiej
po pra wie 70 – let nim okre sie
dzia łal no ści zwo len ni ków re for -
ma cji w wy da niu kal wiń skim.
Do pa ra fii wów czas na le ża ły
miej sco wo ści Iwa no wi ce, Bi sku -
pi ce wraz z po wsta ją cym przy -
siół kiem Za ga je, Kra si niec wraz
z fol war kiem le żą cym na te re nie
dzi siej sze go Za kup ne go, Masz -
ków, Po skwi tów wów czas tyl ko
Sta ry i Prze stań sko. Na te re nie
dzi siej szej Wi do mej ist nia ła ma ła
osa da kar czem na i fol wark Po -
skwi tów. Do miar ki po wsta ły do -
pie ro pod ko niec XIX wie ku. No
i Da mi ce też na le ża ły aż do 1918
ro ku do iwa no wic kiej pa ra fii.
Gdy ko ściół iwa no wic ki opu ścił
ostat ni kal wiń ski mi ni ster,
pierw szym ka to lic kim pro bosz -
czem w la tach 1610-1637 był
ksiądz Da niel Ra kow ski, a po
nim w la tach 1637-1639 ksiądz
Woj ciech Kłoc ki. Ksiądz Ka zi -
mierz Pro szyc ki (Pro ciń ski)
dusz pa ste rzo wał tu ja ko pro -
boszcz od ro ku 1639 do 1653.

W 1651 ro ku księ dza te go
mia no wa no też pro bosz czem w
Tczy cy. W Iwa no wi cach w po słu -
dze dusz pa ster skiej wy rę czał go
wi ka ry ksiądz Fran ci szek Cie ski,
któ ry od 1669 ro ku zo stał tu taj
pro bosz czem. W 1679 ro ku
przy sła no do Iwa no wic mło de go
wi ka riu sza An drze ja Pisz ko wi ca
(Pi sko wic). In ny ksiądz Jan Al -
bert Ko siń ski też przy był w
1681 ro ku do Iwa no wic ja ko wi -
ka riusz ale od 1689 ro ku i da lej
na prze ło mie XVII i XVIII wie -
ku był tu taj pro bosz czem. Przy
nim wi ka riu sza mi by li księ ża; w
1689 Wa len ty Gi zel ski, Wa len -
ty Pła za, w 1693 Jó zef Krzyw -
dziń ski, w 1707 An drzej Hunt -
kie wicz (Chun kie wicz). Ksiądz
pro boszcz Ko siń ski zmarł w Iwa -
no wi cach w 1724 ro ku i tu taj zo -
stał po cho wa ny. W 1732 ro ku
przy szedł do Iwa no wic ksiądz Jó -

zef Ko reb ty (Ka ret ti) ja ko wi ka -
riusz ale w rok póź niej zo stał już
tu taj pro bosz czem. Za nie go wi -
ka rym był ksiądz Pa weł Na wrot i
dusz pa ste rzo wał jesz cze do
1748 ro ku. W mię dzy cza sie w
Iwa no wi cach re zy do wał też
ksiądz Mi ko łaj Ka spe ro wicz. Ko -
la to rem iwa no wic kie go ko ścio ła
był ów cze sny wła ści ciel Dóbr
Iwa now skich, ksiądz Au gust
Alek san der Czar to ry ski. Z ini -
cja ty wy księ cia bi skup kra kow ski
na pro bo stwie tu tej szym osa dził
księ dza Ka zi mie rza Bo dur kie wi -
cza w 1742 ro ku. Ten dok tor fi -
lo zo fii, ka no nik ka pi tu ły Kra -
kow skiej był ope ra tyw nym ka -
pła nem. W la tach 1745-1749
nad zo ro wał bu do wę no we go
drew nia ne go ko ścio ła, któ ry stoi
do dziś. Po księ dzu Na wro cie no -
wym wi ka rym zo stał ksiądz Jó -
zef Kry nic ki. Zaś ksiądz pro -
boszcz Bo dur kie wicz od szedł do
Mo ra wi cy, aby tam w in nych Do -
brach XX Czar to ry skich bu do -
wać mu ro wa ny ko ściół, któ ry
tam też stoi do dziś. Po księ dzu
Bu dur kie wi czu krót ko pro bosz -
czem w Iwa no wi cach był ksiądz
Ma ciej La zur kie wicz w ro ku
1770. Po nim przy był do Iwa no -
wic ksiądz na uko wiec Jan Ment -
zel po cho dzą cy z Gdań ska. Był
bar dzo gor li wym ka pła nem hoł -
du ją cy w ży ciu twar dym za sa -
dom. Praw do po dob nie nie ukła -
da ła się do brze je go współ pra ca z
ów cze sną moż ną ko la tor ką ko -
ścio ła księż ną Iza be lą z Czar to ry -
skich Lu bo mir ską. Wła dze ko -
ściel ne die ce zji Kra kow skiej ła go -
dząc sy tu ację, skie ro wa ły księ dza
Ment zla do na ucza nia w die ce -
zjal nym se mi na rium. Pa ra fią zaś
w Iwa no wi cach za rzą dza li ko -
men da rze. Pierw szym ko men -
da rzem  zo stał ksiądz, któ ry od
1765 ro ku był tu taj wi ka riu -
szem, a mia no wi cie mło dy jesz -
cze ka płan Ja kub Ma te usz Wo ja -
kow ski, któ ry za ło żył pięk ny sad,
przy no szą cy po dob no nie ma ły
do chód. Na stęp ni ko men da rze
to księ ża; Dłu gosz i Za moj ski.
Dusz pa ste rzo wał też tu taj przez
pe wien czas wi ka ry, ksiądz Zię -
biń ski, któ ry umarł w Iwa no wi -

cach w 1788 ro ku. Cho wał go
ksiądz Mi ko łaj Pie trzy kow ski,
pro boszcz z są siedz kich Sie cie -
cho wic. Trum nę z cia łem księ -
dza zło żo no w kryp cie pod oł ta -
rzem głów nym. W 1792 ro ku
ko la to ra mi ko ścio ła zo sta li no wi
wła ści cie le Dóbr Iwa no wi ce Mi -
chał i Sa lo mea Wa lew scy. W
1801 ksiądz Ment zel po wró cił
do Iwa no wic i dusz pa ste rzo wał
ja ko pro boszcz aż do swej śmier -
ci 23 wrze śnia 1807 ro ku.

Pa ra fia 
w Sie cie cho wi cach

W Sie cie cho wi cach w wie -
ku XVI wła ści cie la mi tu tej -
szych Dóbr Ziem skich by ła ro -
dzi na Mon te lu pich. W na szym
kra ju two rzy li zrę by pocz ty pol -
skiej. Ta zna na ro dzi na po cho -
dzą ca z Włoch by ła ul tra ka to -
lic ka, tak że lu te ra nie i kal wi ni
nie mie li cze go szu kać w Sie cie -
cho wi cach. Od 1614 do ro ku
1645 pro bosz czem w Sie cie -
cho wi cach był ksiądz Ma ciej
Krzecz kow ski a przy nim rów -
nie gor li wy ksiądz wi ka ry An -
drzej, bra ta nek pro bosz cza. W
ro ku 1654 Mon te lu pi no szą cy
już spo lo ni zo wa ne na zwi sko
Wil czo gór ski (mont -gó ra, lu -
pus -wilk) wy jed nał u bi sku pa
kra kow skie go aby pro bosz czem
w Sie cie cho wi cach zo stał spo -
lsz czo ny pol ski ksiądz Lau ren ty
(Waw rzy niec) Dal ma zy, dok tor
teo lo gii. Przez la ta uczył wiej -
skie dzie ci czy tać i pi sać w za ło -
żo nej spe cjal nie szko le lu do wej.
Pa ste rzo wa nie te go wspa nia łe -
go pro bosz cza przy pa dło w
trud nym okre sie na jaz du
szwedz kie go, w któ rej to woj nie
zgi nął w obro nie Oj czy zny ko -
la tor ko ścio ła, ostat ni z Wil czo -
gór skich. W 1673 ro ku pro -
bosz czem był już ksiądz Pa weł
Więc kie wicz. Jeź dził czę sto do
Che chła, gdzie też był pro bosz -
czem w cięż kim po wo jen nym
okre sie. W 1689 ro ku do Sie -
cie cho wic przy był ksiądz Grze -
gorz So cho ciń ski. Wi ka riu szem
w 1700 ro ku był ksiądz Jan
Grom kow ski. Pro bosz czem ko -
lej nym w 1715 ro ku zo stał

ksiądz Piotr Świę to sław ski a
przy nim pre ben da rzem Jan
Gacz kow ski. W 1722 ro ku
znów przy szła po ra na na ukow -
ca. Pro bosz czem zo stał dok tor
teo lo gii, pro fe sor Aka de mii
Kra kow skiej, ksiądz Sta ni sław
Miś kie wicz. Przy nim zaś ko lej -
no księ ża wi ka riu sze Jan Mo -
rus, Rom pal ski i Ja kub Tro -
chon. Ksiądz Ja kub zo stał w
1745 ro ku pro bosz czem i dusz -
pa ste rzo wał przez ko lej ne 5 lat.
To za nie go od by ła się słyn na
pro ce sja z Sie cie cho wic do Iwa -
no wic Brac twa Trój cy Świę tej.
Od 1750 do 1759 ro ku pro -
bosz czem w Sie cie cho wi cach
był ksiądz Fran ci szek Ziem biń -
ski. W 1759 ro ku krót ko pro -
bosz czem był Igna cy Mi cha -
łow ski i w tym sa mym ro ku do
Sie cie cho wic przy był ksiądz Mi -
ko łaj Pie trzy kow ski. Ten pro -
boszcz był zna ną po sta cią pod
ko niec osiem na ste go stu le cia.
Przyj mo wał w Sie cie cho wi cach
w 1787 ro ku kró la Sta ni sła wa
Au gu sta Po nia tow skie go oraz
pry ma sa Mi cha ła Po nia tow skie -
go, ro dzo ne go bra ta kró la. Na
wspar cie Po wsta nia Ko ściusz -
kow skie go ten ksiądz pa trio ta
od dał w imie niu  pa ra fii mon -
stran cję, 3 kie li chy z pa te na mi,
krzyż srebr ny, try bu larz i
wszyst kie wo ta. Ksiądz Pie trzy -
kow ski spra wo wał też pie czę
du cho wą nad pa ra fią w Iwa no -
wi cach pod nie obec ność pro -
bosz cza Ment zla. Za wsze miał
przy so bie od da nych wi ka riu -
szy. By li ni mi ko lej no księ ża:
Piotr Za łu ski, An drzej Biel ski
(Bil ski) Al bert Mo li ta ris, An to -
ni Gor czyń ski i To masz Bry -
dziń ski.

Mi ko łaj Pie trzy kow ski, ten
jak że od da ny ko ścio ło wi i oj czyź -
nie ka płan zmarł 2 czerw ca
1799 ro ku. Tak koń czył się wiek
osiem na sty. W ca łej tre ści wy da -
je mi się  - prze wa ża la wi na imion
i na zwisk, a przy da ło by się wię -
cej o wy da rze niach. Ale nie po -
zwa la na to przy zwo ita po jem -
ność ar ty ku łu. No mo że wspo -
mnę jesz cze na ko niec o pew -
nym za pi sie z 1674 ro ku tym ra -

Księ ża pra cu ją cy w Iwa no wi cach 
i Sie cie cho wi cach w XVII i XVIIIw.
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Ksiądz T. Li bur ski 
– pro bosz czem

w Gosz czy
W po ło wie grud nia 1927r. zo stał we zwa ny do Ku rii Die ce zjal nej
w Kiel cach. Tu taj oznaj mio no mu, że ma od być pil ną roz mo wę
z bi sku pem Au gu sty nem Ło siń skim. Or dy na riusz po in for mo wał
go o swo jej, głę bo ko prze my śla nej, de cy zji: Nie daw no ukoń czy łeś
30 lat ży cia. Mi mo mło de go wie ku i krót kie go sta żu w sta nie du -
chow nym pój dziesz sze rzyć kró le stwo Chry stu so we w no wej pa -
ra fii, ale już ja ko pro boszcz. Tą pierw szą pla ców ką bę dzie Gosz -
cza. Wie rzę, że po do łasz no wym wy zwa niom.

W dro dze po wrot nej do Ksią ża Wiel kie go wspo mi nał ro dzi ców, któ rzy pod ko -
niec ubie głe go wie ku miesz ka li w Go szy cach w po bli żu Gosz czy w gmi nie Lu bo -
rzy ca, a oj ciec za rzą dzał ma jąt kiem ziem skim. W tej że wio sce przy szła na świat naj -
star sza sio stra Zo fia. Jej chrzest od był się w ko ście le pa ra fial nym w Lu bo rzy cy. I oto
te raz on bę dzie za rzą dzał pa ra fią Świę te go Waw rzyń ca. Czy po do ła? Czy nie za wie -
dzie za ufa nia? A mo że trze ba by ło nie wy ra zić zgo dy? Ale bi sku po wi Ło siń skie mu
nie od ma wia się!

W nie dzie lę 19 grud nia je go do tych cza so wy prze ło żo ny ks. Jan Praw da pod czas
su my prze ka zał pa ra fia nom wo lę bi sku pa or dy na riu sza. W imie niu swo im, a tak że
dzie ci, mło dzie ży, na uczy cie li i wszyst kich wier nych ży czył ks. Ta de uszo wi, już pro -
bosz czo wi, wie le suk ce sów na no wym eta pie ka płań skie go po słu gi wa nia.

Już w po nie dzia łek 20 grud nia przy był do Gosz czy sa nia mi, do któ rych za przę -
żo no pa rę do rod nych ko ni. Na tych miast za brał się do cze ka ją cych go obo wiąz ków.
A tych by ło nie ma ło, wszak zbli ża ły się świę ta Bo że go Na ro dze nia. Z po mo cą służ -
by ko ściel nej przy stro ił w ko ście le oł tarz głów ny jo dła mi do star czo ny mi przez le śni -
cze go i zbu do wał szop kę. Wcze snym ran kiem od pra wiał ro ra ty i spo wia dał wier -
nych. Do wi gi lij ne go sto łu za siadł z ro dzi ca mi i sio strą Zo fią. W dru gim dniu Świąt
na stą pi ło ofi cjal ne ob ję cie przez księ dza Ta de usza funk cji pro bosz cza. W skrom -
nych uro czy sto ściach wzię ła udział jed nost ka OSP, któ rą przed 3 la ty za ło żył Hen -
ryk Zu brzyc ki, wła ści ciel Gosz czy. Z de cy zją bi sku pa kie lec kie go za po znał go stec -
kich pa ra fian dzie kan słom nic ki ks. Sta ni sław Bom ba. Pod czas obia du pro sił mło de -
go pro bosz cza, aby pod czas ko lę dy za po znał się do kład nie z wa run ka mi ży cia i po -
glą da mi spo łecz no – po li tycz ny mi pa ra fian. Na wsiach po ja wia ło się co raz wię cej
agi ta to rów gło szą cych po glą dy nie za wsze przy ja zne Ko ścio ło wi. By wa ją pa ra fia nie
ne ga tyw nie, a na wet zło wro go na sta wie ni do księ ży.

Cho dząc po ko lę dzie ks. Ta de usz prze ko nał się, że wie lu wier nym ży ło się bar -
dzo cięż ko. Jed ni po zba wie ni by li sta łej pra cy, in ni po sia da li nie wiel kie go spo dar -
stwa, któ re nie gwa ran to wa ły utrzy ma nia wie lo dziet nych ro dzin. Zda rza li się też
pa ra fia nie, zwłasz cza miesz ka ją cy w czwo ra kach, któ rzy uwa ża li, że ten stan nie -
spra wie dli wo ści po wi nien ulec ra dy kal nej zmia nie. Księ dza pro bosz cza mar twi ło
wy kształ ce nie dzie ci. Znacz ny ich od se tek koń czył na ukę naj wy żej na kla sie czwar -
tej. Wie le po zo sta wa ło anal fa be ta mi. Te da ne po twier dził kie row nik szko ły w Gosz -
czy Ju liusz Wę grzec ki.

Pod czas ko lę dy od wie dził mło dy pro boszcz dzie dzi ca Gosz czy Hen ry ka Zu -
brzyc kie go. On, nie mal ró wie śnik księ dza Ta de usza, prze ka zał mu sze reg cen nych
in for ma cji o pa ra fii, jej miesz kań cach, hi sto rii wio ski. Przy po mniał, że na te re nach
ota cza ją cych dwór sta cjo no wał gen. Ma rian Lan gie wicz ze swo im od dzia łem i tu taj
11 mar ca 1863r. zo stał mia no wa ny na Dyk ta to ra Po wsta nia. No wy wło darz pa ra fii
jesz cze raz po dzię ko wał stra ża kom i ich pre ze so wi za życz li we przy ję cie i obie cał
wszel ką po moc jed no st ce. Sam rów nież li czył na wspar cie dzie dzi ca i je go pod ko -
mend nych.

W Po la no wi cach spo tkał się z Bo gu sła wem Klesz czyń skim, wła ści cie lem ma jąt -
ku obej mu ją ce go Skrze szo wi ce, Po la no wi ce i Szcze pa no wi ce. Te dwie ostat nie wio -
ski na le ża ły do pa ra fii Gosz cza. W po sia dło ści w Po la no wi cach dzia ła ła od 1922r.
fir ma „Ho dow la Ro ślin Bra ci Klesz czyń skich”, któ ra zaj mo wa ła się ho dow lą i pro -
duk cją no wych od mian zbóż. W nie dłu gim cza sie zbo ża i tra wy po cho dzą ce z Po la -
no wic i Skrze szo wic sta ły się zna ne i po pu lar ne nie tyl ko w kra ju, ale rów nież da le -
ko po za je go gra ni ca mi. Z Bo gu sła wem Klesz czyń skim na wią zał pro boszcz za ży łe
sto sun ki. Te ma tem do mi nu ją cym w ich roz mo wach sta ło się rol nic two. Ksiądz Ta -
de usz odzie dzi czył po swo im oj cu rol ni cze zdol no ści i za in te re so wa nia oraz prze ko -
na nie, że cią gle i od waż nie na le ży sto so wać me to dy zmie rza ją ce do uno wo cze śnie -
nia tej ga łę zi go spo dar ki. Wła ści ciel Po la no wic wspo mniał pa na Wa le re go Li bur -
skie go, oj ca księ dza. Wie dział od swo ich ro dzi ców, że był za rząd cą w ma jąt ku Ar tu -
ra Za wi szy w Go -szy cach.

Po za koń cze niu ko lę dy przy szedł czas na pod su mo wa nie, prze my śle nia i opra -
co wa nie za mie rzeń na naj bliż sze la ta. Wie dział, że ma ją być am bit ne, ale moż li we
do wy ko na nia. W koń cu usta lił ich ko lej ność: re mont ko ścio ła we wnątrz i na ze -
wnątrz, bu do wa or ga ni stów ki, re mont za bu do wań in wen tar skich, po więk sze nie
cmen ta rza, po pra wa wa run ków w oświa cie, współ pra ca z jed nost ką OSP. I za mie -
rze nie naj waż niej sze: uka zy wa nie i pro wa dze nie pa ra fian do kró le stwa Chry stu so -
we go.

BO GU SŁAW MIŚ KIE WICZ

zem z Mi no gi, gdzie po noć wów -
czas noc ną po rą dzia łał ży wy
trup, czy li wam pir. Nie wia do mo
czy sie dem na sto wiecz ny au tor
pi sał to pod wpły wem stra chu,
co to ma wiel kie oczy, a mo że
istot nie by ło tam ja kieś sza tań -
skie opę ta nie uwię zio ne w ludz -
kim cie le po za grób? Dziś in na
jest już Mi no ga. Ani ko ściół pa ra -
fial ny, ani cmen tarz grze bal ny
nie pa mię ta tam te go kosz mar ne -
go zda rze nia z przed 300 la ty.
Szko da że nie ma już w Mi no dze
cu dow ne go ob ra zu N M Pan ny ,
któ ry spło nął w po ża rze w 1918,
a za przy czy ną któ re go w mi nio -
nych wie kach by ły uzdro wie nia
tak że i wśród miesz kań ców z pa -
ra fii iwa no wic kiej i sie cie chow -
skiej.

ADAM MI SKA

***
Wspo mnie nie o księ dzu
ka no ni ku Mie czy sła wie
Sta chur skim

Mo je wspo mnie nie nie bę -
dzie bio gra fią nie daw no zmar łe -
go księ dza. Te naj czę ściej by wa ją
ba nal ne i nie od da ją cha rak te ru
czło wie ka.

Pra wie każ dy z nas no si w so -
bie ob raz ide al ne go ka pła na. Dla
mnie kimś ta kim był dłu go let ni
pro boszcz pa ra fii Sie cie cho wi ce.
Ci chy, po kor ny, ni gdy nie wzbu -
dzał kon tro wer sji. Był ka pła nem,
któ ry sło wem i swo ją po sta wą
gło sił na ukę Chry stu sa. Peł na
har mo nia mię dzy sło wa mi i czy -
na mi. Nie dzie lił a jed no czył.
Nie ga nił, ale na uczał.

Księ dza Mie czy sła wa zna łem
od po cząt ku je go po słu gi w na -
szej pa ra fii. Bli żej za czę li śmy
współ pra co wać od 1999r., kie dy
zo sta łem dy rek to rem Gim na -
zjum w Grze go rzo wi cach. Spo -
ty ka li śmy się w szko le, na po sie -
dze niach Gmin nej Ko mi sji Roz -
wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho -
lo wych, któ rej był wie lo let nim
człon kiem oraz w cza sie ko lę dy.

Nasz ów cze sny pro boszcz był
szcze gól nym go ściem na szkol -
nych Wi gi liach. Tyl ko je den raz
stan zdro wia nie po zwo lił mu
być u nas. Za uwa ży łem, że kie dy
przy by wał do szko ły, ucznio wie
wy ci sza li się i ze sku pie niem słu -
cha li je go słów.

Na Dniach Pa pie skich or ga -
ni zo wa nych w Gim na zjum od -
pra wiał mszę, a po tem sia dał
gdzieś z bo ku i wsłu chi wał się w
pro gram ar ty stycz ny przy go to -
wa ny przez uczniów. Po tem z
uśmie chem na twa rzy dzię ko wał
mło dzie ży.

Z per spek ty wy mi nio ne go
cza su mo gę po wie dzieć, że
ksiądz Mie czy sław lu bił by wać w
na szym Gim na zjum.

Pa mię tam, jak kie dyś mi le
mnie za sko czył. Do szko ły przy -
je chał te atr z przed sta wie niem,
któ re go nie za ma wia łem. Z roz -
mo wy z ak to ra mi do wie dzia łem
się że „przed sta wie nie za fun do -
wał wam pro boszcz z Sie cie cho -
wic”.

Ta ki wła śnie był nasz ksiądz
Mie czy sław.

Żad ne po sie dze nie ko mi sji
an ty al ko ho lo wej nie od by ło się
bez Nie go. Swo ją obec no ścią wy -
ci szał emo cje we zwa nych, z któ -
ry mi prze pro wa dza li śmy bar dzo
trud ne roz mo wy. Spo kój ja ki
ema no wał od księ dza ka no ni ka
wpły wał po zy tyw nie na wszyst -
kich.

Naj bar dziej jed nak pa -
mię tam spo tka nia w cza sie
ko lę dy. Jak na Je go zwy cza je
roz ma wia li śmy bar dzo dłu -
go. Te ma tów ni gdy nie bra -
ko wa ło. Z tych wła śnie roz -
mów po zna łem hi sto rię ży -
cia księ dza Mie czy sła wa. Ży -
cia wca le nie ła twe go.

Po sia dał tak że ce chę rzad ko
spo ty ka ną. Umiał słu chać. Mo -
głem wte dy po dzie lić się z Nim
swo imi pro ble ma mi i wąt pli wo -
ścia mi, i usły szeć kil ka słów, któ -
re wie le spraw sta wia ło w in nym
świe tle.

W trak cie jed ne go z ta kich
spo tkań za re cy to wał mi wiersz,
któ ry pa mię tał ze szko ły pod sta -
wo wej. Był to wiersz w ję zy ku ro -
syj skim. Ko lej ne za sko cze nie.

Kie dy w nie dziel ne przed po -
łu dnie do wie dzia łem się o śmier -
ci księ dza ka no ni ka, ogar nął
mnie szcze ry smu tek i łza za krę -
ci ła mi się w oku.

Od szedł tak ci cho, jak ci cho
żył. Bóg oszczę dził mu bó lu i
cier pie nia, któ re czę sto to wa rzy -
szą umie ra niu. Mo że by ła to na -
gro da za to, że On sam ni gdy ni -
ko mu nie spra wiał bó lu i cier pie -
nia. Pięć dzie siąt trzy la ta ka płań -
stwa po świę cił służ bie Bo gu i lu -
dziom. Swo ją po sta wą zy skał sza -
cu nek i życz li wość pa ra fian.

Księ że Mie czy sła wie!
Tra we stu jąc sło wa wiel kie go

po ety rzym skie go Ho ra ce go
moż na po wie dzieć, że „wy bu do -
wa łeś po mnik trwal szy niż ze
spi żu”. Tym po mni kiem jest
wdzięcz na pa mięć nas pa ra fian.

Za ca łe do bro któ re uczy ni łeś
w swo im ży ciu chcia łem po dzię -
ko wać Ci sło wa mi Ja na Twar -
dow skie go, mą dre go księ dza i
wy bit ne go po ety. Sło wa te naj le -
piej Cię cha rak te ry zu ją:

Dzię ku ję Ci za to
że nie do mó wio ne go nie do ma -

wia łeś
nie do koń czo ne go nie koń czy łeś
nie udo wod nio ne go nie udo wad -

nia łeś (...)
dzię ku ję Ci za to 

(...) że bę dąc ta kim ja kim je steś
nie mó wiąc

po wie dzia łeś mi ty le o Bo gu
STA NI SŁAW SZYM SKI

Dro gi Księ że Mie czy sła wie,
Po zna li śmy się nie daw no,

lecz wie lo krot nie ze so bą roz ma -
wia li śmy: i pry wat nie, i w kon fe -
sjo na le. Dziś jed nak przy szło mi
Cię po że gnać w Two jej Ostat niej
Dro dze: w imie niu swo im, prze -
wod ni czą ce go Ra dy, władz Gmi -
ny i ca łej na szej Gmin nej Wspól -
no ty, któ rej przez wie le lat by łeś
czę ścią. Ale tak już by wa, przed -
tem na czel ni cy, po tem wój to wie
i rad ni od cho dzi li, zmie nia li się,
a Ty trwa łeś, tak jak w trud nych
i burz li wych cza sach trwa Ko -
ściół. 

Lu dzie, cza sy, sys te my i
opcje po li tycz ne zmie nia ją się,
ale Ko ściół: je den, świę ty, po -
wszech ny i apo stol ski trwa, i
trwał bę dzie, ja ko wspól no ta Lu -
du Bo że go i opo ka Pol skie go Na -
ro du.

Wie le dłu gich lat słu ży łeś te -
mu Ko ścio ło wi Chry stu sa, ucząc
o Bo gu, ucząc Ewan ge lii i Krzy ża
w tej na szej Gmin nej Wspól no -
cie,  któ ra prze cież, w ja kimś sen -
sie, jest ta ką na szą wiel ką pa ra fią,
oczy wi ście z in ny mi ce la mi i za -
da nia mi, ale prze cież z ty mi sa -
my mi ludź mi!

Udzie la łeś Sa kra men tów
Świę tych, uczest ni czy łeś w uro -
czy sto ściach nie tyl ko w swo jej
pa ra fii, ale w ca łej Gmi nie. An ga -
żo wa łeś się rów nież na ni wie
spo łecz nej.

Trze ba dziś przy po mnieć
wszyst kim, że ksiądz Mie czy -
sław do koń ca swo ich ziem skich
dni był człon kiem Gmin nej Ko -
mi sji, dzia ła ją cej na po lu prze -
ciw dzia ła nia skut kom al ko ho li -
zmu a tak że po pu la ry za cji abs ty -
nen cji – sam da jąc przy kład
trzeź wo ści  i abs ty nen cji.

Wsta wiaj się za na mi u Pa na,
Księ że Mie czy sła wie, za na szą
Gmin ną Wspól no tą w tych spra -
wach, któ rym słu ży łeś, a któ re
prze cież Stam tąd, gdzie dziś za -
pew ne je steś, le piej wi dać. I go rą -
co proś Wszech mo gą ce go o ła skę
trzeź wo ści w na szych ro dzi nach
i ca łej na szej Gmi nie.

„Niech anio ło wie za nio są
Two ją du szę do ra ju, aż przed
ob li cze Bo ga Naj wyż sze go”.

ZBI GNIEW GRZYB

WÓJT GMI NY IWA NO WI CE
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TE ATR
jed ne go ak to ra

Pod ha słem Dbaj my o zdro wie w Szko le Pod sta wo wej im. św.
Fran cisz ka z Asy żu w Po skwi to wie od był się IX Gmin ny Kon kurs
re cy ta tor ski Te atr jed ne go ak to ra.

W kon kur sie wzię ło udział 26 uczniów z od dzia łów przed szkol nych i klas I –
III ze wszyst kich szkół z te re nu Gmi ny Iwa no wi ce.

Ju ry w skła dzie Ewa Stu adtmüller – prze wod ni czą ca, He le na Na wa la ny, Iwo na
Żar kow ska, ks. Do mi nik Ko ston (człon ko wie) przy zna ło na gro dy i wy róż nie nia:

w ka te go rii odział przed szkol ny: I miej sce – Alek san dra Chwa stow ska, We -
ro ni ka Ro góż; II – Mał go rza ta War cha la; III – Ma ria No wak; wy róż nie nia – An na
Kwin ta, Bar ba ra Sa dy,

w ka te go rii kl. I: I miej sce – Ju lia Ku bik; II – Se ba stian Ka nia; III – Ali cja
Pa łet ko, Ni na Trzna del; wy róż nie nia – Mar ce li na Her jan, Da mian Ja siów ka, Szy -
mon Wą cław ski,

w ka te go rii kl. II:I miej sce – We ro ni ka Mu cha, Mar le na Mu raw ska; II –
Wik to ria War szaw ska; III – Igor Pie trzak, Lau ra Żu rek; wy róż nie nia – Ga brie la Ga -
cek, Ju lia Gil,

w ka te go rii kl. III: I miej sce – Jo lan ta Ro góż; II – Fi lip Re rak; III – Mo ni ka
Ko wal, Wik to ria Ku liś; wy róż nie nia – Ali cja Cze kaj, Ja kub Zię biec.

Wszy scy uczest ni cy Kon kur su otrzy ma li na gro dy książ ko we ufun do wa ne
przez Gmin ny Ośro dek Kul tu ry Iwa no wi ce. Szko ły otrzy ma ły książ ki i dy plo my
ufun do wa ne przez oso bę pro wa dzą cą szko łę Mi cha ła Zna mie row skie go.

Ce lem kon kur su jest roz wi ja nie wraż li wo ści es te tycz nej dziec ka oraz je go
in dy wi du al nych zdol no ści twór czych. Po zna wa nie i pro pa go wa nie twór czo ści
po etów pol skich. Kształ to wa nie umie jęt no ści na wią za nia kon tak tów z ucznia -
mi z in nych szkół w po zna niu przy na leż no ści do wspól ne go śro do wi ska ja kim
jest Gmi na.

Nad mie nić na le ży, że prze wod ni czą cą ju ry by ła Ewa Stadtmüller au tor ka
wie lu ksią żek dla dzie ci. Kie row nik GOK He le na Na wa la ny po in for mo wa ła
wszyst kich, że dzie ci któ re otrzy ma ły na gro dę za za ję cie I miej sca po ja dą na
kon kurs re cy ta tor ski szcze bla po wia to we go. GOK ser decz nie dzię ku je or ga -

ni za to rom IX edy cji kon -
kur su tj. dy rek tor An nie Re -
rak, Mi cha ło wi Zna mie row -
skie mu pro wa dzą ce mu
szko łę oraz na uczy ciel kom
za wspa nia łe przy go to wa nie
kon kur su tj. Ma rze nie Ku le -
sa, Jo an nie Ko wal skiej i Te -
re sie Or da. Ju ry po dzię ko -
wa ło rów nież opie ku nom i
na uczy cie lom któ rzy przy -
go to wa li dzie ci do kon kur su
i za dba li o po trzeb ne re kwi -
zy ty.

HELENA NAWALANY
(TEKST, FOTO)

Bli sko 100 gim na zja li stów z
Iwa no wic Wło ściań skich, Na ra -
my, Grze go rzo wic Wiel kich i
Po skwi to wa No we go zwie dzi ło
sta dio ny pił kar skie Wi sły Kra -
ków i MKS Cra co via oraz
uczest ni czy ło w warsz ta tach
edu ka cyj nych z za kre su edu ka -
cji dla bez pie czeń stwa.

Od by ło się to w ra mach Pro gra mu
Bez piecz ne Are ny 2012 re ali zo wa ne go
przez Po wiat Kra kow ski i fir mę VIA
CRA CO VIA w part ner stwie z Wi słą
Kra ków, MKS Cra co via, Po li cją i Pań -
stwo wą Stra żą Po żar ną. Gim na zja li -
stom to wa rzy szył rad ny Po wia tu Kra -
kow skie go i jed no cze śnie Wi ce prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Pro mo cji, Kul tu ry,
Tu ry sty ki i Spor tu Ra dy Po wia tu Ma -
rek Pie ka ra. Wy jazd mło dzie ży był
moż li wy dzię ki po mo cy Gmi ny Iwa no -
wi ce (Gmin nej Ko mi sji ds. Pro fi lak ty ki
i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho -
lo wych) i Ju raj skie go Sto wa rzy sze nia
Go spo dar cze go Gmi ny Iwa no wi ce -
Ko mi sja i Sto wa rzy sze nie sfi nan so wa ły
kosz ty trans por tu.

W trak cie po nad 3 – go dzin nej wy -
ciecz ki mło dzież mia ła oka zję obej rzeć
na ogół nie do stęp ne dla ki bi ców sek to -
ry na zwie dza nych sta dio nach, m.in.
po ko je sę dziów i ob ser wa to rów UEFA,
szat nie i po miesz cze nia dla za wod ni -

ków, stre fa pra so wa, stre fa VIP, po -
miesz cze nia mo ni to rin gu. Przed sta wi -
cie le obu sta dio nów opo wia da li o za sa -
dach wej ścia i za cho wa nia, kon tro li bez -
pie czeń stwa i spo so bach ra dze nia so bie
z nie bez piecz ny mi sy tu acja mi czy też
za cho wa nia mi ki bi ców. Na sta dio nie
MKS Cra co via gim na zja li stów cze ka ła
mi ła nie spo dzian ka – aku rat w cza sie
zwie dza nia sta dio nu pił ka rze Cra co vii
od by wa li tre ning, któ ry mło dzież mo -
gła oglą dać. Zwie dza niu sta dio nów to -

wa rzy szy ły warsz ta ty edu ka cyj ne, któ -
re po pro wa dzi ła współ au tor ka Pro gra -
mu Bez piecz ne Are ny 2012 An na
Płach czew ska -Ro go ziń ska. W trak cie
warsz ta tów mło dzież dys ku to wa ła na
te mat po czu cia bez pie czeń stwa, za cho -

wa nia na im pre zach ma so wych czy też
w sy tu acjach kry zy so wych, to le ran cji,
za cho wań fa ir play, agre sji. Gim na zja li -
ści mo gli obej rzeć na za pre zen to wa -
nych fil mach, a na stęp nie po rów nać w
rze czy wi sto ści na zwie dza nych obiek -
tach po pra wę sta nu bez pie czeń stwa na
sta dio nach i spo so bów ra dze nia so bie
ze sta dio no wy mi za gro że nia mi. By li
pod wra że niem sku tecz no ści i do kład -
no ści sys te mu oraz sprzę tu mo ni to ru ją -
ce go bez pie czeń stwo na sta dio nach.

Wy ciecz ka by ła ostat nim
eta pem re ali za cji na te re nie
Gmi ny Iwa no wi ce Pro gra mu
Bez piecz ne Are ny 2012. W
ubie głym ro ku przed sta wi cie le
Gmi ny uczest ni czy li w kon fe -
ren cji in au gu ru ją cej Pro gram. W
ko lej nym eta pie, rów nież w ubie -
głym ro ku, sta dio ny Wi sły i Cra -
co vii zwie dzi li i swo je szko le nie
od by li na uczy cie le. Pro gram re -
ali zu je pod sta wę pro gra mo wą
przed mio tu Edu ka cja dla Bez -
pie czeń stwa w za kre sie po stę po -
wa nia w wy pad ku za gro żeń, w
tym to wa rzy szą cych im pre zom
ma so wym. Sta wia so bie przede
wszyst kim za cel uzu peł nie nie
wie dzy teo re tycz nej za ję cia mi

prak tycz ny mi – stąd po mysł na zwie -
dza nie sta dio nów w spo sób wy jąt ko wy,
nie do stęp ny dla ki bi ców. Dla te go też
za an ga żo wa nie obu kra kow skich klu -
bów pił kar skich – Wi sły Kra ków i MKS
Cra co via – jest nie oce nio ne.

Mło dzież oglą da ła tre ning
Cra co vii
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Niecodzienna lekcja
Pod koniec lutego szkolna sala lekcyjna w Naramie, na cały dzień
zamieniła się w pracownię robotyki.

Pod kierunkiem dwóch inżynierów, absolwentów  Akademii Górniczo –
Hutniczej w Krakowie odbyły się Warsztaty robotów, w których udział wzięli
uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.  Dzieci obejrzały
prezentację multimedialną na temat robotów i ich funkcji, następnie w zespołach
programowały mini roboty. Pojazdy poruszały się do przodu, zatrzymywały w
pewnej odległości od przeszkody i zawracały.

Zajęcia podobały się uczniom, szczególnie chłopcom, bo przez zabawę
rozbudziły zainteresowania nowoczesną technologią.

AW (TEKST, FOTO)

Od po cząt ku lu te go przy Szko -
le Pod sta wo wej w Sie cie cho wi -
cach otwar te by ło lo do wi sko,
dzia ła ją ce w ra mach kom plek -
su spor to we go Or lik 2012.

Z je go uro ków przez po nad mie siąc
ko rzy sta li miesz kań cy gmi ny Iwa no wi -
ce i nie tyl ko.

Bia ły Or lik, bo ta ką na zwę no si ło
lo do wi sko, wzbo ga cił tak że ofer tę za -
jęć dla uczniów na szej szko ły. Ucznio -
wie wła ści wie wszyst kich klas,
pod opie ką swo ich na uczy cie lek, wy -
ko rzy sty wa ły każ dą moż li wą chwi lę
na szli fo wa nie swo ich umie jęt no ści
jaz dy na lo dzie. Trze ba przy znać, że
nie któ re dzie ci pre zen to wa ły się na -
praw dę zna ko mi cie. In ne krok po kro -
ku po zna wa ły taj ni ki jaz dy na łyż -
wach, co wbrew po zo rom wca le nie
by ło ta kie trud ne. A je śli przy tra fia ły
się chwi le sła bo ści szyb ko by ły prze -
zwy cię ża ne przez co mniej wpraw -
nych łyż wia rzy. Lo do wi sko każ de go
dnia tęt ni ło ży ciem da jąc ra dość je go
użyt kow ni kom – za rów no tym ma -
łym, jak i tym cał kiem du żym.

Ofer ta Bia łe go Or li ka oka za ła się
strza łem w dzie siąt kę, co wi dać by ło
zwłasz cza w cza sie fe rii, kie dy z je go
uro ków ko rzy sta li nie tyl ko miesz kań cy
Sie cie cho wic i ca łej Gmi ny, ale tak że
oso by z wie lu są sied nich miej sco wo ści,
czę sto bar dzo da le kich. Na miej scu by -
ła moż li wość wy po ży cze nia ły żew (za -
ku pio nych przez Ra dę Ro dzi ców) czy
na pi cia się go rą cej cze ko la dy (dzię ki za -

an ga żo wa niu ro dzi ców z Sie cie cho -
wic).

Jed nak wszyst ko co do bre ma swój
kres i lo do wi sko mu sia ło ustą pić nad -
cho dzą cej wio śnie. Wszyst kim tym,
któ rzy do sko na le czu li się na lo dzie nie
po zo sta je nic in ne go, jak cze kać do na -
stęp nej zi my, kie dy to znów Bia ły Or lik
otwo rzy swo je po dwo je.
AN DRZEJ WO ŁOW CZYK (TEKST, FO TO)

Na lo do wi sku w Sie cie cho wi cach

Mło dzież z gim na zjów w Iwa no wi cach
Wło ściań skich i Po skwi to wa No we go
uczest ni czy ła w warsz ta tach edu ka cyj -
nych z cy klu Sztu ka na kół kach. Mło -
dzie ży zgłę bia ją cej ta jem ni ce iwa no wic -
kiej świą ty ni przy glą dał się wójt Zbi -
gniew Grzyb.

W za byt ko wym drew nia nym ko ście le p.w.
Trój cy Św. w Iwa no wi cach Wł. pra wie 150 gim -
na zja li stów w nie co dzien ny i in te rak tyw ny spo -
sób po zna wa ło sztu kę. Tech ni ka dra my, gra sko -
ja rzeń, wspól ne ma lo wa nie, re kwi -
zy ty (ku fe rek Mo na Li sy z ma te -
ria ła mi i na rzę dzia mi z warsz ta tu
ar ty sty i kon ser wa to ra: płat ki zło -
ta, dłu to, blejt ram, gli na, ele men -
ty wi tra żu, far by, mo del gip so wy
itp.), krzy żów ki, re bu sy, la bi rynt
cza su, słow ni czek, za ba wy (m.in.
de tek tyw sztu ki, ży we rzeź by two -
rzo ne z uczest ni ków) - to wszyst ko
mia ło zwró cić uwa gę mło dzie ży
na ar chi tek tu rę i wy po sa że nie za -
byt ko we go iwa no wic kie go ko ścio -
ła, je go hi sto rię i sym bo li kę, zwią -
za ne z nim po sta cie. Warsz ta ty
mia ły cha rak ter in ter dy scy pli nar -
ny: po ru sza ły sze reg za gad nień z

za kre su sztu ki, iko no gra fii, ar chi tek tu ry, tech -
nik ar ty stycz nych, sty lu, per cep cji dzie ła, tu ry -
sty ki, ochro ny dzie dzic twa kul tu ro we go, ak tyw -
ne go pro mo wa nia kul tu ry i swo je go re gio nu.
Pro wa dzi li je spe cja li ści z do świad cze niem w
edu ka cji ar ty stycz nej i mu ze al nej współ pra cu ją -
cy m.in. z Mu zeum Na ro do wym w Kra ko wie.

Ideą or ga ni za to rów warsz ta tów – kra kow skie -
go od dzia łu Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki i
stu dia pro jek tów kul tu ral nych Ple ne row nia – by ło
po ka za nie, że ze sztu ką moż na ob co wać nie tyl ko

w ga le riach i mu ze ach du żych miast, ale rów nież
po zna jąc za byt ki mniej szych miej sco wo ści. Ko -
ściół w Iwa no wi cach Wł. jest w na szej Gmi nie do -
sko na łym miej scem na ta kie wła śnie spo tka nie ze
sztu ką: jest jed nym z kil ku set naj cen niej szych i
naj cie kaw szych za byt ko wych obiek tów drew nia -
nych na Szla ku Ar chi tek tu ry Drew nia nej w Ma ło -
pol sce.

ŁG (TEKST, FO TO)

Sztu ka na kół kach od 2009r. od wie dzi ła
już po nad 60 miej sco wo ści, rów nież za gra -
ni cą. Jej sym bo lem jest Mo na Li sa na hu laj -
no dze, co ma prze ko nać, że nie ta ka sztu ka
po waż na, nie ży cio wa i nie do stęp na, jak czę -
sto się ją ma lu je. Te go rocz nej edy cji pa tro nu -
ją: Aka de mia Oran ge i Na ro do wy In sty tut
Dzie dzic twa.

Sztu ka na kół kach w Iwa no wi cach
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Re dak cja: Okrę go wa Spół -
dziel nia Mle czar ska w Ska le
to dzi siaj mar ka zna na i ce -
nio na w pół noc nej Ma ło pol -
sce i na Gór nym Ślą sku. Co
o tym de cy du je?

Mi ro sław Po ra dow ski: OSM
w Ska le już od 55 lat do star cza wy -
so kiej ja ko ści, smacz ne i zdro we pro -
duk ty kon su men tom. Dba my o wi -
ze ru nek na szych wy ro bów przede
wszyst kim sta wia jąc na cisk na ja -
kość. Je ste śmy nie wiel kim za kła dem
więc te ren dys try bu cji zlo ka li zo wa -
ny jest w naj bliż szym re gio nie i aglo -
me ra cjach miej skich aby opty ma li -
zo wać kosz ty trans por tu.

R: Ja kie tech no lo gie wy ko -
rzy sty wa ne są przez OSM
w Ska le, w pro ce sie pro duk -
cji?

MP: To przede wszyst kim tech -
no lo gie tra dy cyj ne. Po nie waż pro du -
ku je my na nie wiel ką ska lę, po sta wi -
li śmy na ja kość. Po zo sta je my za tem
przy tra dy cyj nych me to dach ob rób -
ki mle ka – wie le z tych pro ce sów
w nie zmie nio nej po sta ci jest wy ko -
rzy sty wa nych od po cząt ku ist nie nia
za kła du. Oczy wi ście, zgod nie z wy -
mo ga mi, zmie nio ne zo sta ły pro ce -
du ry oraz urzą dze nia do pro duk cji.

Przy kła do wo, pro du ko wa ne
przez nas „Ma sło skal skie tra dy cyj -
ne”, wy twa rza ne jest tak sa mo od 55
lat. Zmie nił się tyl ko spo sób pa ko -
wa nia, ale pro ces pro duk cji po zo stał
bez zmian. Dziś je ste śmy jed nym
z nie licz nych za kła dów w Pol sce,
któ ry pro du ku je ma sło me to dą tra -
dy cyj ną. Nasz klient tyl ko na tym
zy sku je.

Je dy nym do dat kiem, ja ki sto su -
je my, są ży we kul tu ry bak te rii (np.
jo gur to we, ke fi ro we) al bo do dat ki
ta kie, jak owo co we pul py do ma śla -
nek i ser ków. Są to za tem tyl ko i wy -
łącz nie do dat ki, któ re są ko niecz ne.
Nie sto su je my kon ser wan tów ani

np. bia łek ser wat ko wych do za gęsz -
cza nia. Nie pro du ku je my na bia łu
o ob ni żo nej war to ści, z za sto so wa -
niem wy peł nia czy.

R: Ja kie ko rzy ści dla kon su -
men ta ma sto so wa nie ta kich
tra dy cyj nych me tod pro duk -
cji na bia łu? 

MP: Sto so wa na przez nas tra -
dy cyj na tech no lo gia po zwa la nam
wy pro du ko wać pro dukt naj wyż -
szej ja ko ści, naj lep szy dla zdro wia
klien ta. Zda je my so bie spra wę, że
dziś, gdy pod no si się ja kość ży cia,
spa da ja kość żyw no ści. W pro duk -
tach, któ re je my na co dzień, jest
co raz wię cej do dat ków, któ re wy -
dłu ża ją ter min waż no ści, po nie -
waż to jest wy god niej sze w han -
dlu. Zdro wiu kon su men ta to jed -
nak nie słu ży.

Pro dukt zdro wy, a ta kim jest na -
biał wy twa rza ny w OSM w Ska le,
ma prze waż nie krót ki ter min przy -
dat no ści. Nie ste ty, ta ki pro dukt jest,
moż na po wie dzieć, „nie lu bia ny”
przez du że skle py. Dla nich wy god -
niej jest, gdy pro dukt ma dłu gą da tę
waż no ści, moż na go spo koj nie przy -
wieźć, wy ło żyć na pół kach, gdzie bę -
dzie cze kał na klien ta. Mo że to
trwać na wet kil ka na ście dni.

Dziś, mi mo że co raz wię cej mó -
wi się o zdro wej żyw no ści, nie każ dy
sklep da je nam moż li wość, by ją ku -
pić. Ow szem, nie któ re sie ci już za -
uwa ży ły, że zdro wy pro dukt lo kal ny
ma swo je go kon su men ta i do star cza -
my tam swo je pro duk ty, jest jed nak
jesz cze wie le du żych skle pów, któ re
nie da ją nam tej moż li wo ści.

R: Skąd po cho dzi wy ko rzy -
sty wa ne do pro duk cji mle ko?

MP: Su ro wiec w 100% po cho dzi
z te re nu Ju ry Kra kow sko – Czę sto -
chow skiej, w tym z obrze ży Oj cow -
skie go Par ku Na ro do we go. Jest to te -
ren nie uprze my sło wio ny, OSM

w Ska le to wła ści wie je dy ny więk szy
za kład w oko li cy. Mle ko sku pu je my
w ca ło ści od rol ni ków in dy wi du al -
nych z ma łych go spo darstw, gdzie
rol ni cy sto su ją tra dy cyj ne me to dy
ży wie nia.

R: W ja kim cza sie, od przy -
wie zie nia do mle czar ni, mle -
ko jest prze twa rza ne?

MP: Skup mle ka od rol ni ków
pro wa dzi my od go dzi ny 5:00
do 12:00. W tym cza sie mle ko jest
pod da wa ne ob rób ce ter micz nej
(czy li pa ste ry za cji), na stęp nie jest
kie ro wa ne na po szcze gól ne dzia ły
pro duk cyj ne w ilo ści uza leż nio nej
od za mó wień z dzia łu han dlu.

Pro duk ty ta kie, jak mle ko spo -
żyw cze, śmie tan ka są pro du ko wa -
ne w tym sa mym dniu, na to miast
pro duk ty tzw. ukwa szo ne są pod -
da wa ne pro ce som tech no lo gicz -
nym, któ re wy ma ga ją dłuż sze go
cza su po trzeb ne go do ukwa sze -
nia. Pro duk cja i pa ko wa nie tych
pro duk tów od by wa się w dniu na -
stęp nym, do ty czy to m. in. twa ro -
gów, śmie ta ny, jo gur tów, ma ślan -
ki i ke fi ru.

R: Ja ki mi na gro da mi mo że
się po chwa lić OSM w Ska le?

MP: Wy so ką ja kość oraz wa lo ry
sma ko we i zdro wot ne na szych pro -
duk tów, wier ność tra dy cyj nym me -
to dom pro duk cji są do ce nia ne. Wy -
mie nię tu taj cho ciaż by Cer ty fi kat
„Naj lep sze w Pol sce 2005” za se rek
SMA KOSZ w klin ku, Ty tuł „Pol ski
Pro du cent Żyw no ści 2006” za ser ki
SMA KOSZ 100g, Cer ty fi kat
„Srebr na Ja skół ka 2010” za Ma sło
Skal skie Tra dy cyj ne.

ROZ MA WIAŁ ŁG

Smak i zdro wie
Roz mo wa z Mi ro sła wem Po ra dow skim,

Pre ze sem Za rzą du Okrę go wej Spół dziel ni Mle czar skiej w Ska le

Smak i Zdrowie to
motto Okręgowej

Spółdzielni
Mleczarskiej w Skale,

która dąży nie tylko
do tego, by jej wyroby
były smaczne, ale też

i zdrowe. Jest to wartość
bezcenna w czasach,

gdy jakość wytwarzanej
żywności spada, a do jej
produkcji używanych jest

coraz więcej różnego
rodzaju dodatków.

Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Skale
ul. Wolbromska 88,

32 – 043 Skała
tel. 12/389 10 16

www.osmskala.pl
biuro@osmskala.pl
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Oferujemy usługi dla
budownictwa

jednorodzinnego, mieszkaniowego
i obiektów przemysłowych

w zakresie:
instalacje wodno – kanalizacyjne
instalacje Centralnego Ogrzewania

montaż kotłowni gazowych,
olejowych, 

na paliwo stałe
instalacje gazowe – montaż, 

przegląd, naprawy
drobne przeróbki, biały montaż

tel. 662 450 878
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WYNAJMĘ powierzchnie garażowe
murowane, zamykane, od 70 do 250 m2

Michałowice przy trasie E7
tel. 511 015 523

SIATKA OGRODZENIOWA
SIATKA LEŚNA

SŁUPKI
BRAMY
PANELE

AKCESORIA MONTAŻOWE
bezpłatny transport

tel. 602 490 566 m
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KUPIĘ DZIAŁKĘ 
(rolną lub budowlaną)

tel. 606 835 804

Sprzedam sadzonki iglaków:
czarnej sosny, świerka srebrnego,

modrzewia i tui.
Czesław Kralka, Maszków 23, 

tel. 728 187 466
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tel. 12 388 41 98, 12 388 40 29


