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NAKŁAD
3.500 egz.

GAZETA

BEZPŁATNA

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

W na szej Gmi nie jest wie lu
miesz kań ców bez sta łej pra cy,
po szu ku ją cych ja kie go kol wiek,
choć by krót ko trwa łe go za trud -
nie nia. I pa ra dok sal nie wie lu jest
rów nież tych (przed się bior ców,
rol ni ków, oso by fi zycz ne), któ rzy
chęt nie – zwłasz cza se zo no wo,
lub do kon kret nej, cza so wej pra -
cy – za trud ni li by ta kie oso by, za -
miast po szu ki wać pra cow ni ków
po za gra ni ca mi Gmi ny. Nie ste ty,
jed ni o dru gich nic nie wie dzą.
Brak by ło po pro stu ta kie go
miej sca, gdzie na stę po wa ła by
wy mia na ta kiej in for ma cji.

Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom
Urząd Gmi ny Iwa no wi ce i sku pia ją ce lo kal -
nych przed się bior ców Ju raj skie Sto wa rzy sze -
nie Go spo dar cze Gmi ny Iwa no wi ce pod ję ło
de cy zję o stwo rze niu ta kie go miej sca.

Obok bu dyn ku Urzę du Gmi ny Iwa no wi -
ce sta nę ła ta bli ca ogło sze nio wa, z któ rej mo -
gą ko rzy stać oso by i pod mio ty ofe ru ją cy za -
trud nie nie, i pra cow ni cy po szu ku ją cy pra cy.

Na ta bli cy ogło sze nio wej o wy mia rach
1x1,5m swo je ofer ty za trud nie nia bez płat nie
mo gą wie szać pra co daw cy ofe ru ją cy za trud -
nie nie oraz pra cow ni cy po szu ku ją cy pra cy.

Go rą co za chę ca my i jed nych i dru gich
(da ją cych pra cę i po szu ku ją cych pra cy) do ko -
rzy sta nia rów nież z ta kiej for my kon tak tu.

URZĄD GMI NY IWA NO WI CE

Dam pra cę, szu kam pra cy

Urząd Gmi ny Iwa no wi ce przy -
po mi na wszyst kim pro du cen -
tom rol nym, że w mie sią cu
sierp niu przy pa da dru gi ter min
skła da nia wnio sków o zwrot
po dat ku ak cy zo we go za war te -
go w ce nie ole ju na pę do we go
wy ko rzy sta ne go do pro duk cji
rol nej.

Do ty czy to tych pro du cen tów rol -
nych, któ rzy nie zło ży li bądź też nie wy -

ko rzy sta li li mi tu 86 li trów na 1 ha skła -
da jąc wnio sek w pierw szym ter mi nie
(lu ty 2012r.).

Wnio sek na le ży zło żyć w Urzę dzie
Gmi ny Iwa no wi ce w ter mi nie od 1
do 31 sierp nia 2012r. wraz z fak tu ra mi
VAT po twier dza ją cy mi za kup ole ju na -
pę do we go do pro duk cji rol nej w okre sie
od 1 lu te go do 31 lip ca 2012r.

Szcze gó ło wych in for ma cji udzie -
la ją pra cow ni cy Re fe ra tu In we sty cji, Go -

spo dar ki Ko mu nal nej i Rol nic twa Urzę -
du Gmi ny Iwa no wi ce oso bi ście (Urząd
Gmi ny Iwa no wi ce, Iwa no wi ce Wło -
ściań skie 99, I pię tro, po kój nr 9) lub te le -
fo nicz nie (tel. 12/388 40 03 wew. 18).

Przy po mnij my; Usta lo na przez
Ra dę Mi ni strów staw ka zwro tu po -
dat ku ak cy zo we go od ole ju na pę do -
we go uży wa ne go do pro duk cji rol nej
wy no si 0,95 zł od 1 li tra ole ju. Mak -
sy mal na kwo ta zwro tu po dat ku ak -
cy zo we go na 1 ha użyt ków rol nych
wy no si 81,70 zł.

ŁG

Zwrot po dat ku ak cy zo we go

Do Lo kal nej Gru py Dzia ła nia
Ju raj ska Kra ina przy stą pi ła ko -
lej na ju raj ska Gmi na, Jerz ma -
no wi ce – Prze gi nia.

Tym sa mym w skład LGD Ju raj ska
Kra ina wcho dzi obec nie pięć Gmin:
Iwa no wi ce, Jerz ma no wi ce – Prze gi nia,
Ska ła, Słom ni ki, Su ło szo wa.

W związ ku z roz sze rze niem, Ju -
raj ska Kra ina przy go to wa ła no wy, cie -
ka wy lo go typ, któ ry pre zen tu je my po -
ni żej. Co jed nak istot niej sze dla
miesz kań ców Gmin wcho dzą cy
w skład LGD, za koń cze nie pro ce du ry
po sze rze nia po zwa la na ogło sze nie
w krót kim cza sie kon kur sów o do ta -
cje na dzia ła nia wdra ża ne za po śred -
nic twem LGD. Przy po mnieć na le ży
w tym miej scu, że z tych do ta cji ko -

rzy sta Gmi na Iwa no wi ce – w przy -
szłym ro ku roz pocz nie się re wi ta li za -
cja cen trum Iwa no wic Wło ściań skich
do fi nan so wa na za po śred nic twem
LGD Ju raj ska Kra ina kwo tą 500 tys.
zł w ra mach osi Le ader Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007 –
2013 dzia ła nie Od no wa i roz wój wsi.

Po wsta łe w 2007r. Sto wa rzy sze -
nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia Ju raj -

ska Kra ina to po ro zu mie nie part -
ner skie osób i in sty tu cji (gmin, or -
ga ni za cji po za rzą do wych, przed się -
biorstw, in sty tu cji pu blicz nych)
dzia ła ją ce na rzecz roz wo ju lo kal ne -
go i po pra wy ja ko ści ży cia miesz kań -
ców. Po dob nie jak in ne Lo kal ne
Gru py Dzia ła nia ist nie ją ce w Pol -
sce, zaj mu je się przede wszyst kim
wdra ża niem opra co wa nej przez lo -
kal ną spo łecz ność Lo kal nej Stra te gii
Roz wo ju uczest ni cząc w ten spo sób
w po dzia le i wy dat ko wa niu środ -
ków eu ro pej skich w ra mach tzw.
Osi Le ader Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich 2007 – 2013.

Gmi na Jerz ma no wi ce – Prze gi nia w Ju raj skiej Kra inie

Wię cej na www.ju raj ska kra ina.pl

SIERPNIOWE DNI

Powstaliśmy z grobu milczenia
By rozliczyć Ich czyny i mowę
Aby prawda matką nam była
W te gorące dni sierpniowe

Rozumiemy co znaczy Polska
Odkrywamy Prawdy nie nowe
A jako drogowskaz nam służą
Te gorące dni sierpniowe

Poznaliśmy siebie nawzajem
Więc czas zacząć szczerą rozmowę
Bo Prawo do tego nam dają
Te gorące dni sierpniowe

Bierzemy więc odpowiedzialność
Za naszych dzieci główki płowe
By się znowu nie powtórzyły
Te gorące dni sierpniowe

Lecz gdy znów rządy w Wolnej Polsce
„Rozpoczną tańce chochołowe”*
Wtedy powtórzą się znowu
Te gorące dni sierpniowe

ZBIGNIEW GRZYB

Wiersz napisany w czerwcu 1981r. 
W stanie wojennym popularny
w środowisku akademickim Krakowa.

*„chocholi taniec” z „Wesela”
Stanisława Wyspiańskiego jest
synonimem marazmu, oderwania się
od rzeczywistości, nie liczenia się
z ludźmi, życia w świecie urojeń
i fantazji, postępowanie wbrew
zdrowemu rozsądkowi

W 32 rocznicę Porozumień Sierpniowych

Wójt Gmi ny Iwa no wi ce Zbi gniew
Grzyb i Prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Iwa no wi ce Edward Sto -
piń ski za pra sza ją de le ga cje
z kwia ta mi, pocz ty sztan da ro we
oraz miesz kań ców Gmi ny
na uro czy sto ści Świę ta Woj ska
Pol skie go: w naj bliż szą śro dę,
15 sierp nia.

Pro gram uro czy sto ści:
godz. 9.30 – zbiór ka na Ryn ku w Iwa -

no wi cach
godz. 9.50 – skła da nie kwia tów

pod Po mni kiem Pa mię ci
godz. 10.00 – Msza św. w Ko ście le pw.

Trój cy Świę tej w Iwa no wi cach
Wł.

godz. 11.00 – kon cert Or kie stry Dę tej
TEM PO (obok bu dyn ku Urzę du
Gmi ny)

Świę to Woj ska Pol skie go ob cho -
dzo ne jest na pa miąt kę zwy cię skiej dla
pol skie go orę ża bi twy war szaw skiej sto -
czo nej w dniach 13 – 25 sierp nia
1920r. w cza sie woj ny pol sko – bol sze -
wic kiej. Bi twa war szaw ska, na zy wa -
na bar dzo czę sto Cu dem nad Wi słą za -
de cy do wa ła o za cho wa niu nie pod le gło -
ści przez Pol skę i za trzy ma ła zwy cię ski
po chód Ar mii Czer wo nej na Za chód.
Są hi sto ry cy, któ rzy uwa ża ją ją za 18.
z prze ło mo wych bi tew w hi sto rii świa -
ta. Klu czo wą ro lę ode grał tu taj ma newr
Woj ska Pol skie go oskrzy dla ją cy Ar mię
Czer wo ną prze pro wa dzo ny przez Na -
czel ne go Wo dza Jó ze fa Pił sud skie go,
wy pro wa dzo ny znad Wie prza 16 sierp -
nia, przy jed no cze snym zwią za niu
głów nych sił bol sze wic kich na przed po -
lach War sza wy.

ŁG

Świę to Woj ska Pol skie go
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Za twier dze nie opłat za zbio ro -
we od pro wa dze nie ście ków
i oczysz cza nie ście ków oraz
za wo dę, usta le nie wzo ru de -
kla ra cji o wy so ko ści opła ty
za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi, za twier dze nie
rocz ne go spra woz da nia fi nan -
so we go za rok 2011 Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry i Gmin nej Bi -
blio te ki Pu blicz nej to naj waż -
niej sze punk ty ob rad se sji Ra -
dy Gmi ny Iwa no wi ce w dniu 27
czerw ca br.

Za twier dze nie opłat za zbio ro we
od pro wa dze nie ście ków i oczysz cza -
nie ście ków oraz za wo dę wzbu dzi ło
naj wię cej emo cji i wy wo ła ło oży wio -
ną dys ku sję. Rad ni, ro zu mie jąc z jed -
nej stro ny ko niecz ność pod wy żek (ro -
sną ce kosz ty eks plo ata cji i utrzy ma -
nia in fra struk tu ry; ko niecz ność wy -
mia ny i mo der ni za cji urzą dzeń; ujed -
no li ce nie do tych cza so wych sta wek
u po szcze gól nych ope ra to rów),
a z dru giej du że ob cią że nia fi nan so we
miesz kań ców osta tecz nie zgo dzi li się
na nie wiel ki wzrost do tych cza so wych
opłat za wo dę i ście ki. Róż ni ce po mię -
dzy wpły wa mi z opłat a kosz ta mi bę -
dzie mu siał po kryć bu dżet Gmi ny,
czy li po dat ni cy.

Pod czas se sji rad ni przy ję li wzór
de kla ra cji o wy so ko ści opła ty za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny -
mi. Wy peł nio ną i pod pi sa ną de kla ra -
cję na le ży zło żyć w Urzę dzie Gmi ny
Iwa no wi ce do dnia 31 sierp nia 2012r.
Wię cej na te mat zmian w sys te mie go -
spo dar ki od pa da mi pi sze my w in nym
ar ty ku le na ła mach te go wy da nia Gło -
su Iwa no wic.

Rad ni za twier dzi li rów nież rocz -
ne spra woz da nia fi nan so we za rok
2011 Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
i Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Iwa no wi cach. Przy ję li rów nież
zmia ny w Sta tu cie Gmi ny po dyk to -
wa ne ko niecz no ścią do sto so wa nia
we wnętrz nych re gu la cji do prze pi -
sów zwią za nych z do stę pem do in -
for ma cji pu blicz nej i uchwa le nia
wzo ru wnio sku o udo stęp nie nie in -
for ma cji pu blicz nej. W wy ni ku
przy ję tych przez rad nych zmian
w bu dże cie Gmi ny na 2012r. m.in.
zwięk sze niu ule gły środ ki na re -
mon ty dróg do jaz do wych do grun -
tów rol nych i in we sty cje w re mi zach
OSP, wy dat ki na oświa tę i po moc
spo łecz ną. Rad ni nie przy ję li za pro -
po no wa ną przez wój ta uchwa łę

w spra wie utwo rze nia pu blicz ne go
przed szko la w Da mi cach.

Obec ny na se sji Prze wod ni czą cy
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 Sta ni sław Szym ski przed sta -
wił in for ma cję o przy go to wa niu let -
nie go wy po czyn ku dla dzie ci i mło -
dzie ży z te re nu Gmi ny. W tym ro ku
na ko lo nie let nie wy je dzie pra wie 40
dzie ci, w dwóch tu rach, do nad mor -
skich Dą bek i Ko ło brze gu. Ko mi sja
wy da na ten cel po nad 50 tys. zł.

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 zwró cił
uwa gę na m. in.: otwar cie kom plek su
bo isk spor to wych przy Szko le w Sie -
cie cho wi cach; spo tka nie z part ne ra mi

i or ga nem pro wa dzą cym w spra wie
ewa lu acji ze wnętrz nej w Szko le Pod -
sta wo wej w Iwa no wi cach; spo tka nie
w Za rzą dzie Dróg Po wia to wych
w Kra ko wie w spra wie ne go cja cji pla -
nów re mon tów dróg w la tach 2013 –
2015; pod pi sa nie umo wy na do fi nan -
so wa nie ze środ ków eu ro pej skich re -
wi ta li za cji cen trum wsi Iwa no wi ce
Wło ściań skie.

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.: re mon tów dróg i mo -

stów, wy ka sza nia ro wów, po wa lo nych
drzew, kon tro li ko mi niar skich, re ali -
za cji przy do mo wych oczysz czal ni
ście ków, ga zy fi ka cji Gmi ny.

Obec na na se sji kie row nik Gmin -
ne go Ośrod ka Kul tu ry He le na Na wa -
la ny w związ ku z przej ściem na eme -
ry tu rę ode bra ła z rąk Prze wod ni czą -
ce go Ra dy Gmi ny Edwar da Sto piń -
skie go po dzię ko wa nia za la ta pra cy
na rzecz roz wo ju Gmi ny i po myśl no -
ści jej miesz kań ców.

ŁG (TEKST, FO TO)

Z czerw co wej se sji Ra dy Gmi ny

Pod czas lip co wej se sji Ra dy
Gmi ny Iwa no wi ce wójt Zbi -
gniew Grzyb wrę czył no wym
dy rek to rom gmin nych szkół
pod sta wo wych i przed szko la
ak ty po wie rze nia sta no wisk.

Dy rek to rem Szko ły Pod sta wo wej
im. ks. Ja na Twar dow skie go w Wi do -
mej bę dzie Bo że na Li sow ska (no wy
dy rek tor), Szko ły Pod sta wo wej im.
Sza rych Sze re gów w Sie cie cho wi -
cach – Ja nusz Maj (no wy dy rek tor),
Szko ły Pod sta wo wej im. Ja na Paw ła
II w Iwa no wi cach – Kry sty na Miś -
kie wicz (do tych cza so wy dy rek tor),
Przed szko la Sło necz ne w Iwa no wi -
cach wraz z od dzia łem w Sie cie cho -
wi cach – Ewa Do niec -Ko la now ska
(no wy dy rek tor). Dy rek to rzy zo sta li
po wo ła ni na sta no wi ska na okres
1.09.2012 – 31.08.2017r.

Oży wio ną dys ku sję wzbu dzi ło
pod je cie uchwa ły w spra wie zmia -
ny 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.
Wójt Zbi gniew Grzyb i kie row nik
ze spo łu pro jek to we go Ewa Go ras
(pro jekt Stu dium opra co wał In sty -
tut Roz wo ju Mia sta z Kra ko wa)
przy po mi na li, że Stu dium by ło
zmie nia ne i kon sul to wa ne z miesz -
kań ca mi już aż trzy krot nie. Trwa
to już kil ka lat. 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. Ile moż na by ło
zmie nić i osią gnąć – osią gnię to.
Wójt Zbi gniew Grzyb za uwa żył, że
Stu dium bę dzie moż na uszcze gó ła -
wiać na eta pie przy go to wy wa nia
na je go pod sta wie pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go.

Pod czas se sji rad ni pod ję li rów nież
uchwa łę w spra wie zmia ny za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go so łectw Gmi -
ny Iwa no wi ce w związ ku z pla na mi
bu do wy Do mu Po mo cy Spo łecz nej.

Po wo ła li rów nież punkt przed szkol ny
Bie dro necz ki przy Szko le Pod sta wo -
wej w Wi do mej. Wy słu cha li i przy ję li
oce nę za so bów po mo cy spo łecz nej
za rok 2011 dla Gmi ny Iwa no 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.: uszko dzo -
nych lub źle wy ko na nych na -
wierzch ni dróg, za ro śnię tych po -
bo czy czy wy jaz dów, ka na li za cji
Gmi ny, bra ku oświe tle nia.

ŁG (TEKST, FO TO)

Dy rek to rzy po wo ła ni, Stu dium uchwa lo ne
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My ślę, że war to wspo mnieć, że sa mo -
rzą do wa ga ze ta Gmi ny Iwa no wi ce roz po -
czę ła swo ją dzia łal ność w 1996 ro ku, kie dy
to w Kro ni ce Gmi ny Ska ła mie li śmy dwie
stro ny wia do mo ści do ty czą cych dzia łal no -
ści na szej Gmi ny. Na czel nym re dak to rem
tej ga ze ty był Le sław Adam czyk.

W la tach 1997 – 1998 wy cho dzi ła
w Iwa no wi cach ga ze ta „Na sze Spra wy”, na -
le żą ca do Ci vi tas Chry stia na, a jej re dak to -
rem był Ro bert Li sow ski. W tej ga ze cie
znacz na część do ty czy ła wie ści róż nych
z na szej Gmi ny.

Od 1999 do 2010 ro ku wójt, Ra da
Gmi ny i Gmin ny Ośro dek Kul tu ry wy da -
wa ły ga ze tę sa mo rzą do wą w ca ło ści po -
świę co ną na szej Gmi nie – „Głos Iwa no -
wic”. Ga ze ta by ła wy da wa na przy Ga ze cie
Mie chow skiej, a jej re dak to rem był Ka zi -
mierz Ol cho wa.

Od 2010 ro ku za zgo dą Ka zi mie rza
Ol cho wy ga ze ta da lej ma na zwę „Głos Iwa -
no wic”, a re da go wa na jest wy łącz nie przez
pra cow ni ków Gmin ne go Ośrod ka Kul tu -
ry i Urzę du Gmi ny Iwa no wi ce. W „Go sie
Iwa no wic” są ar ty ku ły po świę co ne pra cy
wój ta, ra dy gmi ny, po szcze gól nych ko mó -
rek Urzę du Gmi ny, szkół, OSP, or ga ni za cji
i sto wa rzy szeń, klu bów spor to wych
i wszyst kie waż ne wy da rze nia hi sto rycz ne,
ką cik po etyc ki oraz re kla my i drob ne ogło -
sze nia, o któ re pro szą miesz kań cy. Do re -
dak cji ga ze ty pi szą miesz kań cy Gmi ny
i oso by, któ re miesz ka ją da le ko w Pol sce,
jak i za gra ni cą.

„Głos Iwa no wic” był zrze szo ny w Pol -
skim Sto wa rzy sze niu Pra sy Lo kal nej i ja
rów nież je stem dzien ni ka rzem, któ ry na le -
ży do PSPL. Eg zem pla rze na szej ga ze ty są
w Bi blio te ce Na ro do wej w War sza wie,
w Bi blio te ce Ja giel loń skiej i w Po wia to wej
Bi blio te ce.

Po nie waż prze szłam na eme ry tu rę,
ser decz nie dzię ku ję wszyst kim re dak to -
rom, współ re dak to rom, wszyst kim pi -
szą cym ar ty ku ły, wszyst kim po etom pi -
szą cym wier sze, wszyst kim któ rzy
współ pra co wa li z re dak cją ga ze ty
za wspar cie, do bre ra dy, uwa gi i ar ty ku ły
oraz zdję cia nad sy ła ne do re dak cji oraz
wszyst kim czy tel ni kom „Gło su Iwa -
no wic” w kra ju i po za gra ni ca mi
za 16 lat współ pra cy i przyj mo wa nia na szej
ga ze ty w swo ich do mach i ocze ki wa nia
na na stęp ny jej nu mer.

Oprócz by cia re dak to rem w „Gło sie Iwa -
no wic” by łam pra cow ni kiem Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry, a na wet je go kie row ni kiem
przez 20 lat. Jest to ta ki czas, w któ rym na wią -
zu ją się przy jaź nie, a ja spo tka łam na swo jej
dro dze dzię ki Bo gu sa mych do brych lu dzi
dzię ki, któ rym mo głam zro bić wie le do bre go
dla swo jej Ma łej Oj czy zny, re ali zo wać swo je
pla ny i ma rze nia. Roz po czę łam pra cę w GOK
Iwa no wi ce w 1992 ro ku, w la tach 1992 –
1996 by łam Ław ni kiem Są du Re jo no we go
dla Kra ko wa -Śród mie ście. W la tach 1994 –
1998 by łam de le ga tem Sej mi ku Sa mo rzą do -
we go Wo je wódz twa Kra kow skie go. Kie dy za -
czę łam pra cę w GOK by ły trzy Ze spo ły Śpie -
wa czy Lu do wych w Masz ko wie, Grze go rzo -
wi cach, Po wski to wie Sta rym, Ka pe la Lu do wa
Masz ków i trzy Or kie stry Dę te. Obec nie
w Gmi nie dzia ła ją ze spo ły lu do we: Bi sku pi ce,
Ce li ny, Da mi ce, Grze go rzo wi ce, Masz ków,
Na ra ma, Po skwi tów No wy, Po skwi tów Sta ry,
Suł ko wi ce, Za le sie, Żer ko wi ce. Pra wie wszyst -
kie po sia da ją stro je lu do we. Dzia ła ją dwie ka -
pe le: Ka pe la Lu do wa „Masz ko wia cy” i Gmin -
na Ka pe la Lu do wa „Tę cza”. Gra ją czte ry or kie -
stry: Or kie stra Dę ta Ce li ny, Or kie stra Dę ta
Na ra mian ka, Or kie stra Dę ta Tem po Iwa no -
wi ce, Or kie stra Dę ta Hej nał Sie cie cho wi ce.

Wszyst kim kie row nicz kom Ze spo łów
Śpie wa czy Lu do wych, dy ry gen tom or -
kiestr i kie row ni kom ka pel, śpie wa kom
i mu zy kom ser decz nie dzię ku ję za wspa -
nia łą współ pra cę, bo prze cież wspól nie dba li -
śmy o kul tu rę i dzie dzic two na ro do we na szej
Gmi ny. Re pre zen to wa li śmy na szą kul tu rę
w wie lu miej scach kra ju, od gór po Bał tyk,
a na wet po za gra ni ca mi kra ju. Uda ło nam się
ja ko Ośrod ko wi Kul tu ry na wią zać współ pra -
cę z gru pa mi ko lęd ni czy mi, przed szko la mi,
szko ła mi i róż ny mi war to ścio wy mi oso ba mi
– or ga ni zu jąc lub współ or ga ni zu jąc wie le
wspa nia łych kon kur sów, z któ rych ucznio wie
lau re aci bra li udział w kon kur sach po wia to -
wych i wo je wódz kich zdo by wa jąc czo ło we
miej sca. Za dzia łal ność na rzecz kul tu ry i dzie -
dzic twa na ro do we go zo sta łam w 1997 ro ku
wy róż nio na od zna ką Za słu żo ny Dzia łacz
Kul tu ry przez Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki.

Prze cho dząc na eme ry tu rę pra gnę
po dzię ko wać za wspa nia łą współ pra cę
wła dzom Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go, Sta ro stom Po wia tu Kra kow skie go:
Jó ze fo wi Krzy wo rze ce, Ur szu li Sto chel
i Dy rek to ro wi Biu ra Pro mo cji Mał go -

rza cie Zięć. Dzię ku ję re dak to rom
Dzien ni ka Pol skie go Bar ba rze Ci rit
i Ewie Tyr pa za współ pra cę na ła mach ga -
ze ty. Dzię ku je wój tom Gmi ny Iwa no -
wi ce, któ rzy by li mo imi zwierzch ni ka -
mi: Sta ni sła wo wi Tu rec kie mu, Zbi -
gnie wo wi To masz ko wi i Zbi gnie wo wi
Grzy bo wi za wiel kie za in te re so wa nie spra -
wa mi kul tu ry i zro zu mie nie mo jej ro li i mo -
je go dzia ła nia oraz da nie mi moż li wo ści
roz wo ju i re ali za cji za mie rzo nych ce lów.
Po dzię ko wa nia skła dam na rę ce prze -
wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Edwar da
Sto piń skie go i wi ce prze wod ni czą cej
Ra dy Ali cji Kar nia dla ca łej Ra dy
Gmi ny – bez ich zro zu mie nia i wspar cia
pra ca na rzecz kul tu ry nie przy nio sła by ta -
kich efek tów. Dzię ku je stra żom po żar -
nym, któ re za wsze by ły tam, gdzie wy ma -
ga ła te go sy tu acja, mam na my śli świę ta pa -
trio tycz ne i im pre zy ma so we. Dzię ku je
przed sta wi cie lom ZKRP i BWP z ko -
ła gmin ne gobez któ rych nie mo gły się od -
być żad ne uro czy sto ści 3 ma ja, 15 sierp nia,
11 li sto pa da. Ko niecz nie mu szę wy róż -
nić dy rek to rów szkół i gim na zjów,

któ rzy naj wię cej przy czy nia li się
do współ pra cy z ga ze tą i GOK: Kry -
sty na Miś kie wicz, Sta ni sław Szym ski,
An na Re rak i Mi chał Zna mie row ski,
An na Kraw czyk. Do wy róż nio nych za -
li czam rów nież na uczy cie li: Bar ba rę
Pe rek, Ma rze nę Gu mu la, Na ta lię
Zna mi row ską, An nę Ko wal ską, Ju dy tę
Or czyk, Ja ni nę Trza ska, Re na tę Bur -
da, Aga tę Zio bro, Ar ka diu sza Dyb kę,
któ rym dzię ku ję za za an ga żo wa nie, oka za -
ne ser ce i wszel kie do bro. Księ żom pa ra -
fii na le żą cych do Gmi ny Iwa no wi ce,
a szcze gól nie ks. Ry szar do wi Su cha no -
wi skie mu i Ja no wi Jur kow skie mu
za wszyst ko skła dam sta ro pol skie Bóg
za płać.

Nie spo sób ko rzy sta jąc z oka zji nie po -
dzię ko wać mo im pra cow ni kom: Teo -
do ro wi Bąb ka, Mał go rza cie Kwie cień,
Ada mo wi Mi ska, Ewie Pie ro nek, bo
bez ich za an ga żo wa nia, wiel kiej pra cy i po -
my sło wo ści wie le im prez pro mu ją cych na -
sza Gmi nę i roz sła wia ją cych kul tu rę Iwa -
no wic nie do szło by do skut ku i nie mia ło by
ta kie go bla sku i wy dźwię ku. Za od da nie

dla GOK i mnie ja ko kie row ni ka oraz
za wiel ką wy ro zu mia łość bar dzo bar dzo
dzię ku ję. Bez Was Ko cha ni rze czy nie moż -
li we ni gdy by nie do szły do skut ku, je stem
Wam za to bar dzo wdzięcz na.

Jest oso ba, z któ rą spie ra łam się i dys ku -
to wa łam bar dzo czę sto, ale za wsze ro dzi ły się
z te go do bre po my sły, do bre dzia ła nia, do bre
ar ty ku ły. Bo pra ca Łu kasza Gliń skie go za zę -
bia ła się z mo ją. Łu ka szu dzię ku je Ci
za na sze wspól ne dzia ła nia.

Na ko niec dzię ku ję skarb nik Jo an -
nie Do ma jew skiej za po ra dy, wszel kie
do bro i współ pra cę. Wój to wi Zbi gnie wo -
wi Grzy bo wi za ca ło kształt i na je go rę ce
skła dam po dzię ko wa nia dla wszyst kich
pra cow ni ków Gmi ny, rów nież za wszel -
kie do bro ja kie mnie spo tka ło przez 20 lat
w tym Urzę dzie.

Dro dzy czy tel ni cy prze pra -
szam, że so bie po zwo li łam na ty le
po dzię ko wań, ale jak te go nie
uczy nić ma jąc do czy nie nia z ludź -
mi, bez któ rych mój suk ces, a wła -
ści wie suk ces Gmi ny Iwa no wi ce
był by nie moż li wy.

HE LE NA NA WA LA NY

***

Od Re dak cji
Dro ga Pa ni He le no,
W imie niu swo im i ca łe go ze spo łu re -

dak cyj ne go Gło su Iwa no wic dzię ku ję
za Pa ni wkład pra cy i za an ga żo wa nia nie
tyl ko w trwa nie na szej lo kal nej ga ze ty, ale
rów nież w jej suk ces. Głos Iwa no wic to
Pa ni bar dzo uda ne „dziec ko”.

Każ de go dnia mo gli śmy ob ser wo wać
Pa ni po świę ce nie i za pał, uczyć się i ko rzy -
stać z Pa ni do świad cze nia i zna jo mo ści
miesz kań ców i na szych gmin nych spraw.
Oso bi ście dzię ku ję za cen ne ra dy i wska -
zów ki – po mo gły mi wie lo krot nie.

Mam na dzie ję, że na dal bę dzie my
mo gli – oczy wi ście za bar dzo Pa ni nie
ab sor bu jąc – ko rzy stać z Pa ni cen -
nych umie jęt no ści i do świad cze nia.
Chcie li by śmy go ścić Pa nią, Pa ni He le -
no na ła mach Gło su Iwa no wic jesz cze
wie lo krot nie.

Ży cząc na leż nych Pa ni za la ta pra cy
i wy rze czeń spo ko ju, wy po czyn ku i sa -
mych sło necz nych dni ści ska my moc no
i mó wi my: Do zo ba cze nia!

Łu kasz Gliń ski

Dro dzy Czy tel ni cy,

Pani Heleno,
za wszyst ko do bro, któ re

uczy ni ła Pa ni dla na szej
Gmi ny Wspól no ty – Bóg
za płać. Mi mo, że zde cy do -
wa ła się Pa ni przejść
w stan spo czyn ku – li czy my
na wię cej:-)

Z SZACUNKIEM
ZBYSZEK GRZYB
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17 czerw ca
udział w uro czy sto ściach: po świę ce nie sztan da ru

OSP Bi sku pi ce, Pik nik Ro dzin ny w Szko le Pod sta wo -
wej i Gim na zjum w Po skwi to wie, kon cert Za klę te
brzmie nia z cy klu Mu zy ka za klę ta w drew nie w ko ście
pw. Trój cy Świę tej w Iwa no wi cach Wł.
20 czerw ca

pod pi sa nie umo wy na do fi nan so wa nie ze środ -
ków eu ro pej skich re wi ta li za cji cen trum wsi Iwa no wi ce
Wło ściań skie

ro bo cze spo tka nie do ty czą ce or ga ni za cji II Fe sti -
wa lu God ki Kra kow skiej w Bi sku pi cach
21 czerw ca

udział w ko mer sie w Gim na zjum im. Ja na Paw ła
II w Iwa no wi cach Wł.
23 czerw ca

udział w uro czy sto ści Ju bi le uszu 100 – le cia
Szko ły w Grze go rzo wi cach
24 czerw ca

ze bra nie wiej skie do ty czą ce bie żą cych spraw so łec -
twa Suł ko wi ce

udział w uro czy sto ści Ju bi le uszu 95 – le cia Szko -
ły Pod sta wo wej w Wi do mej oraz Fe sty nie dla dzie ci
25 czerw ca

spo tka nie w Za rzą dzie Dróg Po wia to wych w Kra -
ko wie w spra wie ne go cja cji pla nów re mo no wych dróg
w la tach 2013 – 2015
27 czerw ca

se sja Ra dy Gmi ny Iwa no wi ce
28 czerw ca

spo tka nie z przed sta wi cie la mi fir my Van Gan se -
win kel do ty czą ce go spo dar ki od pa da mi

udział w spo tka niu zor ga ni zo wa nym przez
GOK z kie row ni ka mi or kiestr, ka pel i ze spo łów śpie -
wa czych i pod su mo wa nie dzia łal no ści kul tu ral nej
1 lip ca

II Fe sti wal God ki Kra kow skiej w Bi sku pi cach
2 lip ca

ode bra nie upo waż nie nia wy da ne go przez Ku ra to -
ra Oświa ty w Kra ko wie w za kre sie Sys te mu In for ma cji
Oświa to wej
3 – 8 lip ca

wy jazd de le ga cji gmin nej do La ty czo wa (Ukra ina)
i pod pi sa nie umo wy in ten cyj nej w spra wie part ner -
stwa i współ pra cy
10 lip ca

pod pi sa nie umo wy w spra wie re fun da cji ze środ -
ków eu ro pej skich kosz tów bu do wy kom plek su gmin -
nych bo isk spor to wych i par kin gu w Iwa no wi cach Wł.
12 lip ca

wrę cze nie po wie rze nia sta no wi ska dy rek to ra
Szko ły Pod sta wo wej w Wi do mej Bo że nie Li sow skiej

pod pi sa nie umów w spra wie re mon tu i bu do wy
dróg gmin nych
13 lip ca

Ko mi sja Edu ka cji, Kul tu ry, Zdro wia, Spor tu i Pro -
mo cji Ra dy Gmi ny
15 lip ca

udział w uro czy sto ści po świę ce nia sa mo cho du bo -
jo we go OSP Da mi ce

pod pi sa nie wnio sku o do fi nan so wa nie ze środ -
ków eu ro pej skich pro jek tu 5 urzę dów na 5 – do sko -
na le nie ja ko ści usług dro gą do lep szej oce ny dzia ła -
nia ad mi ni stra cji

spo tka nie z soł ty sa mi i omó wie nie bie żą cych
spraw gmi ny i po szcze gól nych so łectw
18 lip ca

Ko mi sja Rol nic twa, Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Dro go wnic twa Ra dy Gmi ny
19 lip ca

spo tka nie Za rzą du Gmin ne go OSP
20 lip ca

nad zwy czaj na se sja Ra dy Gmi ny Iwa no -
wi ce
22 lip ca

Gmin ne Za wo dy Spor to wo – Po żar ni cze w Bi sku -
pi cach
24 lip ca

spo tka nie z kie row ni ka mi re fe ra tów Urzę du
Gmi ny i omó wie nie bie żą cych spraw
26 lip ca

spo tka nie z przed sta wi cie la mi wsi Grze go rzo wi ce
Wlk. w spra wie bu do wy bo iska spor to we go
29 lip ca

udział w uro czy sto ści Ju bi le uszu 85 – le cia OSP
Grze go rzo wi ce
5 sierp nia

udział w uro czy sto ści po świę ce nia sa mo cho du bo -
jo we go OSP Suł ko wi ce
9 sierp nia

spo tka nie z dy rek to rem De par ta men tu Fun -
du szy Eu ro pej skich Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go Paw łem Knap czy -
kiem i omó wie nie bie żą cych spraw zwią za nych
z re mon tem Mu zeum w Iwa no wi cach Dw. fi nan -
so wa nym ze środ ków eu ro pej skich

W śro dę, 18 lip ca Wójt Zbi gniew
Grzyb i Pre zes Ko ła Gmin ne go Ma ło -
pol skie go Sto wa rzy sze nia Soł ty sów
Adam Mu sia łek spo tka li się z soł ty sa -
mi z te re nu Gmi ny Iwa no wi ce, aby
omó wić bie żą ce spra wy Gmi ny i po -
szcze gól nych so łectw.

Spo ty kam się z Pań stwem po raz ko lej ny,
bo chcę od Pań stwa usły szeć o pro ble mach
i opi niach miesz kań ców i so łectw. Mów cie mi
Pań stwo ca łą praw dę, bo tyl ko wów czas bę dę
mógł roz wią zy wać trud ne spra wy i od po wia -
dać na rze czy wi ste po trze by. Za le ży mi rów -
nież na tym, aby ście Pań stwo by li do brze po -
in for mo wa ni. Za chę cam: roz ma wiaj cie
z miesz kań ca mi, py taj cie – roz po czął spo tka -
nie wójt Zbi gniew Grzyb.

W spo tka niu uczest ni czy li rów nież pra -
cow ni cy Urzę du Gmi ny i Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry. Spo tka nie zdo mi no wa ły przede
wszyst kim wzbu dza ją ce kon tro wer sje za gad -
nie nia zwią za ne ze zmia na mi w go spo dar ce od -
pa da mi. Obec ni na spo tka niu urzęd ni cy tłu ma -
czy li soł ty som no we, na rzu co ne usta wą za sa dy
go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi
w Gmi nie. Zwró ci li uwa gę na prze ka zy wa ne
obec nie miesz kań com ce lem wy peł nie nia
i zwro tu do Urzę du Gmi ny de kla ra cje w spra -
wie usta le nia wy so ko ści opła ty za go spo da ro wa -
nie od pa da mi ko mu nal ny mi. Wójt pod kre ślił,
że od rze tel no ści i uczci wo ści przy wy peł nia niu
tych de kla ra cji za le żeć bę dzie w du żej mie rze
wy so kość opła ty pła co nej przez miesz kań ców:
Zmia ny w go spo dar ce od pa da mi do ty czą ca łej
Gmi ny, nas wszyst kich; Zno we li zo wa na usta wa

czy ni ca łą Gmi nę – nie Urząd Gmi ny – od po -
wie dzial ną za znaj du ją ce się na jej te re nie śmie -
ci; Dla te go też ape lu ję o rze tel ność i uczci wość,
o zwra ca nie uwa gi na przy pad ki za śmie ca nia
prze strze ni pu blicz nej – od te raz, w świe tle no -
wych prze pi sów wszy scy po no sić bę dzie my
kosz ty nie uczci wo ści czy też nie od po wie dzial -
no ści in nych; W wąt pli wych przy pad kach bę dę
Pań stwa soł ty sów py tał o fak tycz ną licz bę
miesz kań ców da nej po se sji.

Pod czas spo tka nia soł ty si zde cy do wa li rów -
nież o zgło sze niu soł tys Sie cie cho wic Syl wii Lis
i soł tys Masz ko wa Jo lan ty Cia ra nek do or ga ni zo -

wa ne go przez Ma ło pol skie Sto wa rzy sze nie Soł -
ty sów Kon kur su Naj lep szy Soł tys Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go AD'2011.

W związ ku z za pla no wa ny mi na 26 sierp -
nia br. w Su ło szo wej Do żyn ka mi Po wia to wo –
Die ce zjal no – Gmin ny mi, soł ty si za sta na wia li
się nad kan dy da tu rą wy róż nia ją ce go się rol ni ka
z te re nu Gmi ny Iwa no wi ce oraz udzia łem
w kon kur sach na naj ład niej szy tra dy cyj ny wie -
niec do żyn ko wy i naj cie kaw sze – naj lep sze sto -
isko z po tra wa mi re gio nal ny mi. Soł ty si zde cy -
do wa li, że zgło szo na zo sta nie kan dy da tu ra rol -
ni ka z Wi do mej Pio tra Ka zi mie row skie go
(pow. go spo dar stwa 31 ha: 11 ha wła sność, 20
ha dzier ża wa). Na to miast de cy zję o wy bo rze
przed sta wi cie li Gmi ny w kon kur sach do żyn ko -
wych po zo sta wi li sa mym za in te re so wa nym –
po szcze gól nym so łec twom czy też Ko łom Go -
spo dyń Wiej skich z te re nu Gmi ny.

Pod czas spo tka nia przy po mnia no rów -
nież o obo wiąz ku usu wa nia chwa stów
na grun tach, na wrze sień za po wie dzia no
zbiór kę sta rych i zu ży tych opon. Wójt Zbi -
gniew Grzyb za po wie dział zor ga ni zo wa nie
w przy szłym ro ku kon kur su na naj ład niej sze
go spo dar stwo i so łec two w Gmi nie.

ŁG (TEKST, FO TO)

Z dniem 1 lip ca 2013r. wcho dzi w ży -
cie no we li za cja usta wy o utrzy ma niu czy -
sto ści i po rząd ku w gmi nach, a tym sa mym
no wy sys tem go spo dar ki od pa da mi.

Zno we li zo wa na usta wa na Gmi ny na kła -
da obo wią zek go spo da ro wa nia od pa da mi ko -
mu nal ny mi, w tym m.in. ich zbiór ki od wszyst -
kich wła ści cie li nie ru cho mo ści za miesz ka nych,
jak i tych nie za miesz ka nych, w któ rych po wsta -
ją od pa dy (przed się bior stwa, skle py, biu ra,
szko ły). Zo bo wią zu je rów nież Gmi ny do se lek -
tyw nej zbiór ki od pa dów obej mu ją cej co naj -
mniej: pa pier, me tal, two rzy wa sztucz ne, szkło
i opa ko wa nia wie lo ma te ria ło we, od pa dy ko mu -
nal ne ule ga ją ce bio de gra da cji.

Z dniem 1 lip ca 2013r. z mo cy usta wy
prze sta ną obo wią zy wać wszyst kie in dy wi du -
al ne umo wy miesz kań ców z fir ma mi od bie -
ra ją cy mi od pa dy i wy ni ka ją ce z te go ty tu -
łu płat no ści miesz kań ców na rzecz tych
firm. Od te go dnia od pa dy od miesz kań -
ców od bie rać bę dzie fir ma wy ło nio -
na przez Gmi nę w dro dze prze tar gu,
a opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi wła -
ści ciel nie ru cho mo ści bę dzie wno sił tyl ko
do Gmi ny. Staw ka opła ty oraz spo sób jej ob li -
cze nia zo sta nie uchwa lo ny przez Ra dę Gmi ny
na pod sta wie De kla ra cji w spra wie usta le nia wy -
so ko ści opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi, któ rą Urząd Gmi ny Iwa no wi ce
prze ka zał wszyst kim wła ści cie lom nie ru cho mo -
ści na te re nie Gmi ny. W przy pad ku nie ru cho -
mo ści za miesz ka łych opła ta bę dzie uza leż nio -
na od licz by miesz kań ców al bo ilo ści zu ży tej wo -
dy al bo po wierzch ni lo ka lu. Dla nie ru cho mo ści
nie za miesz ka łych opła ta bę dzie uza leż nio -
na od ilo ści i po jem no ści zlo ka li zo wa nych po -
jem ni ków na od pa dy ko mu nal ne.

Pa mię taj my!!! Zno we li zo wa na usta wa
czy ni ca łą Gmi nę, nie Urząd Gmi ny, od po -
wie dzial ną za znaj du ją ce się na jej te re nie
śmie ci – od te raz wszy scy po no sić bę dzie -
my kosz ty nie uczci wo ści czy też nie od po -
wie dzial no ści in nych. Od rze tel no ści
i uczci wo ści przy wy peł nia niu De kla ra cji
za le żeć bę dzie w du żej mie rze wy so kość
opła ty. Ob ję cie opła tą wszyst kich wła ści -
cie li nie ru cho mo ści spo wo du je, że bę dzie
ona niż sza.

ŁG

ZMIA NY W GO SPO DAR CE OD PA DA MI

De kla ra cja 
o wy so ko ści

opła ty

Ko lej ne spo tka nie wój ta z soł ty sa mi

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

Wy peł nio ną i pod pi sa ną De kla ra cję
w spra wie usta le nia wy so ko ści opła ty
za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal -
ny mi na le ży zło żyć w Urzę dzie Gmi ny
Iwa no wi ce do dnia 31 sierp nia 2012r.

W ra zie jej nie zło że nia al bo uza sad -
nio nych wąt pli wo ści co do za war tych
w niej da nych, wójt Gmi ny okre śli wy so -
kość opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi bio rąc pod uwa gę po sia da -
ne przez Urząd Gmi ny in for ma cje i sza -
cun ki, w tym śred nią ilość od pa dów ko -
mu nal nych po wsta ją cych na nie ru cho mo -
ści o po dob nym cha rak te rze.

Wzór De kla ra cji jest do stęp ny
na stro nach in ter ne to wych Gmi ny Iwa no -
wi ce (www. iwa no wi ce. ma lo pol ska. pl,
www.iwa no wi ce.pl), a tak że w Urzę dzie
Gmi ny Iwa no wi ce (Iwa no wi ce Wło ściań -
skie 99, I pię tro, po kój nr 9).

Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la pra -
cow nik Urzę du Gmi ny Iwa no wi ce oso bi -
ście (Iwa no wi ce Wło ściań skie 99, I pię -
tro, po kój nr 9), pod nu me rem te le fo nu
12/388 40 03 wewn. 18 oraz ma il’em
z ad re su in we sty cje@iwa no wi ce.pl
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W tym ro ku szkol nym, jak co rocz nym zwy -
cza jem ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej
im. św. Ja na Bo sko z Ce lin rów nież wy je cha -
li na Zie lo ną Szko łę, tym ra zem do Mię dzyz -
dro jów.

Po je cha ło 20 uczniów klas I – VI z opie ku na mi –
A. Kraw czyk i M. Gó ral czyk. Wy je cha li śmy 7 czerw -
ca z Kra ko wa, po cią giem z ku szet ka mi. Dla więk szo -
ści dzie ci by ło to no we do świad cze nie i prze ży cie,
gdyż więk szość z nich po raz pierw szy je cha ła po cią -
giem, a na do da tek z miej sca mi do le że nia czy spa nia
i pierw szy raz by ła nad mo rzem. Z dwor ca w Mię -
dzyz dro jach dal szą po dróż do pen sjo na tu Bar ba ra
po ło żo ne go pra wie nad sa mym mo rzem kon ty nu -
owa li śmy au to ka rem.

W cza sie 8 – dnio we go po by tu zwie dzi li śmy:
w Świ no uj ściu – la tar nię mor ską, fort Ger har da, pły -
nę li śmy pro mem oraz Je zio ro Tur ku so we; w Mię -
dzyz dro jach – Mu zeum Musz li i Mi ne ra łów, Mu -
zeum Fi gur Wo sko wych, Wo liń ski Park Na ro do wy,
a tam za gro dę po ka zo wą żu brów i Mu zeum Przy rod -
ni cze. W każ dym dniu dzie ci prze by wa ły rów nież
na pla ży. Nie któ re z nich pierw szy raz by ły nad mo -
rzem. Za ży wa ły ką pie li mor skich, spa ce ro wa ły, zbie -
ra ły mu szel ki i cie ka we oka zy ka mie ni, wy ko ny wa ły
cie ka we rzeź by z pia sku, za chwy ca ły się mo rzem, po -
zna wa ły nad mor ską ro ślin ność, roz po zna wa ły ga tun -
ki chro nio ne, ob ser wo wa ły przy pływ i od pływ, za -
chód słoń ca, wy brze że kli fo we.

Uwa żam, że po byt był bar dzo uda ny i cie ka wy.
Dzie ci wra ca ły za do wo lo ne. Wra ca jąc w po wrot nej
dro dze już pla no wa ły ko lej ny wy jazd na Zie lo ną
Szko łę w przy szłym ro ku.

MAR TA GÓ RAL CZYK

Zie lo na Szko ła dzie cia ków ze
Szko ły Pod sta wo wej w Ce li nach

Nie do wia ry jak szyb ko pły nie czas
– pod ta kim ha słem (sło wa pio sen ki
Man che ste ru) od by ła się w pią tek,
29 czerw ca uro czy stość za koń cze -
nia ro ku szkol ne go i ukoń cze nia
szko ły przez ab sol wen tów Pu blicz -
nej Szko ły Pod sta wo wej i Pu blicz ne -
go Gim na zjum w Na ra mie.

Tra dy cyj nie mło dzież wzię ła udział we
mszy św. ce le bro wa nej przez ks. Pro bosz cza

Ja na Jur kow skie go. Na stęp nie, już w szko le
te go rocz ni ab sol wen ci: kl. VI pod opie ką
wy cho waw cy Ali ny War szaw skiej i kl.
III gim na zjum pod opie ką wy cho waw cy
Bar ba ry No wa kow skiej (w za stęp stwie Bar -
ba ra Bo rek) przed sta wi li pro gram ar ty -
stycz ny, któ ry de dy ko wa li dy rek to ro wi
szko ły, na uczy cie lom, pra cow ni kom, ro dzi -
com, młod szym ko le żan kom i ko le gom. Po -
dzię ko wa li za wspól ne chwi le cza sem do -

bre, cza sem złe. Prze ka za li też ta bla, któ re
za wi sną na ścia nach ko ry ta rza szkol ne go
i po la tach sta ną się wspa nia łą pa miąt ką.

Po wy stę pie ar ty stycz nym dy rek tor
Krzysz tof Za do ra wrę czył pięk ne na gro dy
książ ko we uczniom wy róż nia ją cym się w na -
uce i za cho wa niu (śred nia ocen po wy żej 4,75)
oraz przy znał jed no ra zo we sty pen dia dla
uczniów, któ rzy uzy ska li naj wyż sze wy ni ki
na spraw dzia nie i eg za mi nie. Ty tuł naj lep sze -
go ab sol wen ta szko ły pod sta wo wej w ro ku
szkol nym 2011/12 uzy skał Mar ce li Kraw -
czyk, a gim na zjum – Ka ro li na Wy wiał. Oby -
dwo je otrzy ma li sta tu et ki. Ro dzi ce uczniów
o bar dzo wy so kich wy ni kach edu ka cyj nych
tak że do sta li li sty gra tu la cyj ne.

Po uro czy sto ści ofi cjal nej wszy scy pra -
cow ni cy zo sta li za pro sze ni przez ro dzi ców
na uro czy sty obiad. Był smacz ny. Dzię ku je my!

Ab sol wen tom Szko ły Pod sta wo wej ży -
czy my bar dzo do brych wy ni ków w Gim -
na zjum, a ab sol wen tom Gim na zjum jak
naj wię cej ta kich chwil jak w na ram skiej
Szko le. Niech speł nia ją się Wa sze ma rze -
nia. Po wo dze nia!!!

AW (TEKST, FO TO)

Ostat ni raz…

W czwar tek, 16 czerw ca punk -
tu al nie o 6.00 na sza gru pa, czy -
li dzie ci z klas I, III, IV i VI Szko -
ły Pod sta wo wej im. Ja na Paw ła
II w Iwa no wi cach oraz opie ku -
no wie Be ata Ka roń, Kry sty -
na Miś kie wicz i pa ni Wo jas,
wsia dła do po cią gu re la cji Kra -
ków – Ko ło brzeg.

Mie li śmy za re zer wo wa ne prze -
dzia ły. W mo im sie dzia ło 5 osób: ja,
dy rek tor szko ły, Ka sia, Jul ka i Ola.
At mos fe ra w po cią gu by ła nie zwy -
kle faj na. Wi do ki bar dzo się nam
po do ba ły. Pierw szy po stój mie li śmy
w Krze szo wi cach. W Ka to wi cach
oka za ło się, że ca ły po ciąg wy peł nia -
ją ki bi ce pol skiej re pre zen ta cji.
Wszę dzie wi dać by ło bia ło – czer -
wo ne sza li ki i fla gi. Ki bi ce mie li ko -
szul ki i czap ki w stro jach na ro do -
wych. Trą bi li i skan do wa li Pol ska!,
Pol ska!. By ło bar dzo we so ło. We
Wro cła wiu ki bi ce wy sie dli.
Na dwor cu zro bi ło się bia ło – czer -
wo no od ich ubrań i flag. Wie czo -
rem do je cha li śmy szczę śli wie
do Ko ło brze gu. Wsie dli śmy do bu sa
i wy ru szy li śmy do Dźwi rzy na. Oka -
za ło się, że Ośro dek Aka cja już
na nas cze kał. Zje dli śmy ko la cję
i szyb ko za kwa te ro wa li śmy się
w po ko jach. Każ dy miał te le wi zor
w po ko ju, więc mo gli śmy obej rzeć
mecz Pol ska – Cze chy. Nie ste ty,,
na si” prze gra li.

W nie dzie lę ra no po szli śmy
do ko ścio ła, a po mszy św. na pla żę.
Tro chę po pry ska li śmy się wo dą
i po opa la li śmy się. Po po łu dniu
kro pił deszcz, więc za miast na pla -
żę po je cha li śmy do Trze bia to wa.
Tam zwie dza li śmy śre dnio wiecz ny
Ry nek z Basz tą Ka sza ną i Ko ścio -

łem Ma cie rzyń stwa NMP. Po tem
ku po wa li śmy pa miąt ki. Wie czo -
rem gra li śmy w siat ków kę, ko szy -
ków kę, pił kę noż ną i ba wi li śmy się
na pla cu za baw.

W po nie dzia łek od ra na od po -
czy wa li śmy na pla ży. Jed ni się ką pa -
li, dru dzy bu do wa li zam ki i zbie ra li
mu szel ki. Po po łu dniu przy szedł
do nas ra tow nik. Pod je go opie ką
mo gli śmy pły wać. By ło su per.

We wto rek po je cha li śmy do Zie -
le nie wa. Znaj do wał się tam Park
Roz ryw ki Dzi ki Za chód. Zwie dza li -
śmy wio skę in diań ską i oglą da li śmy
po kaz we ster no wy. Ba wi li śmy się
też na pla cu za baw, ujeż dża li śmy
sztucz ne go by ka i strze la li śmy z łu -
ku. Oglą da li śmy też zwie rzę ta
w mi ni zoo.

W śro dę po je cha li śmy do Ko ło -
brze gu. Tam wy bra li śmy się do por -
tu jach to we go. Cze kał już tam
na nas prze wod nik, któ ry za pro sił
nas na po kład za byt ko we go okrę tu.

Opo wie dział nam wie le cie ka wych
rze czy o ży ciu ma ry na rzy. Po tem
pły nę li śmy stat kiem Wi kin gów. Kto
chciał, mógł ubrać hełm i zro bić so -

bie pa miąt ko we zdję cie. Póź niej
zwie dza li śmy la tar nię mor ską i po -
dzi wia li śmy Po mnik za ślu bin Pol ski
z mo rzem.

W czwar tek zwie dza li śmy
Ko ło brzeg, a wie czo rem mie li -
śmy ogni sko.

W pią tek ra no po je cha li śmy
do Skan se nu Chle ba w Ustro niu
Mor skim. Od ra zu, gdy we szli śmy
do środ ka sta rej cha ty, po czu li śmy
pięk ny za pach świe że go pie czy wa.
Go spo darz roz dał nam cia sto chle -
bo we i mo gli śmy ule pić so bie do -
wol ny kształt. Póź niej mie li śmy
warsz ta ty z pie cze nia. Na stęp nie
do sta li śmy pysz ny po czę stu nek.
Oglą da li śmy rów nież za byt ko we
eks po na ty zwią za ne z wy pie kiem
chle ba i słu cha li śmy po ucza ją cej ba -
śni o dziew czyn ce, któ ra po de pta ła
chleb. Wie czo rem po szli śmy na pla -
żę, by po dzi wiać cu dow ny za chód
słoń ca.

Ran kiem w so bo tę wy ru szy li -
śmy w dro gę po wrot ną. Po ciąg
do Kra ko wa je chał ca ły dłu gi dzień.
Wie czo rem po wi ta li śmy stę sk nio -
nych ro dzi ców. To był su per wy jazd!

Wik to ria Ku liś
kl. III Szko ła Pod sta wo wa 

w Iwa no wi cach (tekst)
Szko ła Pod sta wo wa 

w Iwa no wi cach (fo to)

Nie ma jak Zie lo na Szko ła
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Miesz kań cy Suł ko wic in ten -
syw nie pra cu ją nad upo rząd -
ko wa niem i za go spo da ro wa -
niem za nie dba ne go do tych -
czas źró deł ka. Do cie ra ją rów -
nież do nie zna nych do tąd
świa dectw i do ku men tów po -
twier dza ją cych w ja kimś
stop niu le gen dy i po da nia łą -
czą ce to miej sce z Kla ry ska -
mi z klasz to ru w Ska le.

Suł ko wi ce 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… Oka zu je się, że sta re
do ku men ty do ty czą ce Suł ko wic
po sia da ją Zo fia i Sta ni sław Misz -
ta lo wie pro wa dzą cy w Suł ko wi -
cach go spo dar stwo agro tu ry stycz -
ne Sta ry Młyn. Jest w nich mo wa
m.in. o prze ka za niu w dzier ża wę
nie ja kie mu Ja ku bo wi Woź nia ko -
wi mły na wraz z przy na leż ny mi
po la mi, łą ka mi, ogro da mi, bu -
dyn ka mi i in wen ta rzem w Suł ko -
wi cach – wsi dzie dzicz nej Kla ry -
sek. O le gen dzie łą czą cej po wsta -
nie Suł ko wic z Kla ry ska mi, źró -
dle da ją cym wiecz ne ży cie, praw -
dzie hi sto rycz nej i ini cja ty wie
miesz kań ców mó wić bę dzie ta bli -
ca pa miąt ko wa przy go to wy wa -
na na oko licz ność za koń cze nia
prac zwią za nych z re wi ta li za cją
suł ko wic kie go źró deł ka.

A pra ce idą szyb ko do przo du,
po mi mo ogra ni czeń fi nan so wych,
trud ne go – grzą skie go i pod mo -
kłe go te re nu, zło żo ne go cha rak te -
ru ro bót. Za le d wie w kwiet niu te -
go ro ku pi sa li śmy w Gło sie Iwa no -

wic o pierw szych pra cach po rząd -
ko wych – sprzą ta niu te re nu, wy -
cin ce krze wów i drzew, plan to wa -
niu te re nu. Od te go cza su miesz -
kań cy zro bi li bar dzo du żo an ga żu -
jąc przede wszyst kim wła sne si ły
i czas: ni we la cja brze gów, czysz -
cze nie źró deł ka z mu łu i za nie -
czysz czeń, wy ko na nie dróż ki
do źró deł ka, wy ło że nie ka mie nia.
Za uwa ży li i do ce ni li ini cja ty wę
miesz kań ców za rów no Gmi na, jak
i lo kal ni przed się bior cy – dzię ki
po mo cy fi nan so wej i rze czo wej
(sprzęt, ka mień, pra cow ni cy, wy -
ty cze nie gra ni cy dział ki) przed się -
bior cy Mar ka Ma ja, Spół dziel ni
Kó łek Rol ni czych z Iwa no wic,
Gmi ny Iwa no wi ce i wój ta Zbi gnie -
wa Grzy ba moż li we by ło wy ko na -
nie wszyst kich do tych cza so wych,
bar dzo kosz tow nych prac. Pra cy
zo sta ło jesz cze mi mo to spo ro. Na -
le ży wy ko nać dre ny, prze pły wy
i most ki, od re stau ro wać stu dzien -
kę, po siać tra wę, po sa dzić zie leń,
za ry bić źró deł ko, ca łość za go spo -
da ro wać ele men ta mi ma łej ar chi -
tek tu ry (ła wecz ki, sto li ki, oświe -
tle nie itp.). Miesz kań cy zda ją so -
bie spra wę z ogro mu cze ka ją cej ich
pra cy i kosz tów, jed nak pra cy się
nie bo ją i go rą co li czą na dal szą po -
moc i wspar cie. Ma ją na dzie ję, że
uda im się zro bić to wszyst ko jesz -
cze w tym ro ku, do je sie ni. W du -
chu 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. Szcze gól nie moc no w tro -
pie nie do ku men tów i świa dectw
pi sa nych na te mat po cho dze nia
źró deł ka i Suł ko wic an ga żu ją się
rad na Gmi ny Iwa no wi ce Ju sty -
na Mu lar czyk i soł tys Suł ko wic
Ka ta rzy na Szwaj cow ska.

O to, jak wy obra ża ją so bie to
miej sce miesz kań cy za py ta ły
w spe cjal nej an kie cie soł tys Ka ta -

rzy na Szwaj cow ska i rad na Ju sty -
na Mu lar czyk. Obec nie na de sła ne
przez miesz kań ców an kie ty są
ana li zo wa ne. Na dziś dzień,
po czę ścio wej ana li zie na de sła nych
an kiet moż na po wie dzieć, że
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
w gro nie zna jo mych, od po cząć,
zor ga ni zo wać so łec kie spo tka nia
czy uro czy sto ści, a przy oka zji do -
brze zjeść. Miej sce, choć nie do -
koń czo ne i w trak cie prac, już dzi -
siaj przy cią ga – czę sto spo tkać
moż na miesz kań ców od wie dza ją -
cych źró deł ko i ob ser wu ją cych
pro wa dzo ne ro bo ty.

***
Ini cja t y wa upo rząd ko wa nia

i za go spo da ro wa ni źró deł ka by ła
po raz ko lej ny oma wia na 24 czerw -
ca w re mi zie OSP Suł ko wi ce na ze -
bra niu wiej skim z miesz kań ca mi
so łec twa Suł ko wi ce i wła dza mi
Gmi ny. Pod czas ze bra nia soł tys Ka -
ta rzy na Szwaj cow ska i rad na Ju sty -

na Mu lar czyk przed sta wi ły miesz -
kań com do tych cza so wy po stęp prac
i zwią za ne z tym kosz ty oraz pla ny
na przy szłość, po pro si ły ze bra nych
o opi nie i su ge stie. Ze bra nie za koń -
czo no wspól nym zdję ciem miesz -
kań ców za an ga żo wa nych w ini cja -
ty wę upo rząd ko wa nia i za go spo da -
ro wa ni źró deł ka, zgło szo ną przez
Gmi nę Iwa no wi ce do ogól no pol -
skiej Ak cji Masz Głos, Masz Wy bór
(za da nie Wspól na Prze strzeń) an -
ga żu ją cej miesz kań ców i wła dze sa -
mo rzą do we do dia lo gu i współ pra -
cy.

Pro wa dzo na od 2002r. Ak cji
Masz Głos, Masz Wy bór do tej po -
ry ob ję ła swo im dzia ła niem 600
gmin w ca łej Pol sce. W 2012r.
zgło si ło się do niej po nad 170
uczest ni ków – or ga ni za cje po za -
rzą do we, gru py miesz kań ców,
szko ły, bi blio te ki, do my kul tu ry,
lo kal ne me dia. Ak cję or ga ni zu ją
Fun da cja im. Ste fa na Ba to re go
i Sto wa rzy sze nie Szko ła Li de rów

Tą ini cja ty wą chce -
my obu dzić ak tyw -
ność, wy zwo lić
drze mią cy w miesz -
kań cach po ten cjał,
zin te gro wać so łec -
two – aby wszyst -
kim nam ży ło się tu -
taj przy jem nie i do -
brze.

JU STY NA
MU LAR CZYK, 

KA TA RZY NA
SZWAJ COW SKA

Sta re do ku men ty
do ty czą ce mły -
na prze ka zu je my w
ro dzi nie z po ko le -
nia na po ko le nie
dba jąc o hi sto rycz -
ną praw dę.
STA NI SŁAW MISZ TAL

Przez kil ka wie ków,
po cząw szy od wie -
ku XIII, rze czy wi -
ście ca łe Suł ko wi ce
by ły wła sno ścią
Kla ry sek

ADAM MI SKA

Miesz kań cy Suł ko -
wic udo wad nia ją, że
je że li miej sco wość
jest do brze zor ga ni -
zo wa na, to mo że li -
czyć na życz li wość
róż nych osób
i wspar cie z róż nych
źró deł.
ZBI GNIEW GRZYB

W Suł ko wi cach po ru sze nie



wraz z Pra cow nią Ba dań i In no wa cji
Spo łecz nych Stocz nia, Pra cow nią
Zrów no wa żo ne go Roz wo ju i Sto wa -
rzy sze niem Li de rów Lo kal nych
Grup Oby wa tel skich. Uczest ni cy
Ak cji przy współ pra cy z lo kal ny mi
wła dza mi sa mo rzą do wy mi re ali zu ją
w jej ra mach jed no z za dań –
w 2012r.: Wspól na prze strzeń, Do -
stęp ni Rad ni, Do stęp ne se sje Ra dy,
Fun dusz kor ko wy, Fun dusz so łec ki,
Na praw my to! Uczest ni cy, któ rzy
naj sku tecz niej wy ko na ją re ali zo wa -
ne za da nia zo sta ną wy róż nie ni Na -
gro dą Su per Sa mo rząd 2012. Ini cja -
ty wę miesz kań ców upo rząd ko wa nia
i za go spo da ro wa ni źró deł ka w Suł -
ko wi cach Gmi na Iwa no wi ce zgło si -

ła do Ak cji Masz Głos, Masz Wy bór
w ra mach za da nia Wspól na Prze -
strzeń. Za da nie ma na ce lu ak tyw -
nie włą czyć miesz kań ców w kre -
owa nia naj bliż szej prze strze ni pu -
blicz nej, zmia nę naj bliż sze go oto -
cze nia. Do tych czas, zgod nie z wy -
tycz ny mi or ga ni za to rów, zo sta ły
prze pro wa dzo ne na stę pu ją ce dzia -
ła nia: wy bór prze strze ni/oto cze nia;
iden ty fi ka cja wła ści cie la te re nu (te -
ren gmin ny); za wią za nie i zor ga ni -
zo wa nie gru py ini cja tyw nej zło żo -
nej z miesz kań ców; spo tka nie z wła -
ści cie lem te re nu i za pro sze nie
do współ pra cy; otwar te spo tka nia
z miesz kań ca mi i wła dza mi Gmi ny
po świę co ne pre zen ta cji ini cja ty wy,

ze bra niu opi nii, za an ga żo wa niu ko -
lej nych osób. Przed miesz kań ca mi
i gru pą ini cja tyw ną ko lej ne kro ki:
przy go to wa nie ra por tu za wie ra ją ce -
go zgło szo ne pro po zy cje i wstęp ny
pro jekt/szkic za go spo da ro wa nia wy -
bra ne go te re nu; ko lej ne otwar te
spo tka nie z miesz kań ca mi i wła -
dza mi Gmi ny pre zen tu ją ce opra -
co wa ną kon cep cję  za go spo da ro -
wa nia te re nu; prze ka za nie opra -
co wa nej kon cep cji  za go spo da ro -
wa nia wła dzom Gmi ny w ce lu jej
re ali za cji.

ŁG (TEKST)
KA TA RZY NA SZWAJ COW SKA, 

JU STY NA MU LAR CZYK, ŁG (FO TO)

czwartek, 9 sierpnia 2012 7Z życia Gminy

Wypełnione ankiety przyjmują: radna Gminy Iwanowice Justyna Mularczyk, sołtys Sułkowic Katarzyna Szwajcowska.
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W czwar tek, 5 lip ca w La ty czo -
wie na Ukra inie wójt Gmi ny Iwa -
no wi ce Zbi gniew Grzyb i se -
lyszcz ny go lo wa (bur mistrz)
Mia sta La ty czów Le onid Stan -
życ ki pod pi sa li umo wę in ten cyj -
ną w spra wie part ner stwa
i współ pra cy.

W pod pi sa niu do ku men tu ze stro -
ny pol skiej uczest ni czy li: Wi ce kon sul
Kon su la tu Ge ne ral ne go Rze czy po spo li -
tej Pol skiej w Win ni cy Woj ciech Mro -
zow ski, Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Iwa no wi ce Edward Sto piń ski, rad ny Je -
rzy Pie ka ra i Ko men dant Gmin ny
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych RP Ja cek Sob czyk. Ze stro ny ukra -
iń skiej na to miast, obok władz i ad mi ni -
stra cji Mia sta La ty czów (se kre tarz Se -
lyszcz noi Ra dy Na ta lia Kli pa now ska,
kie row nik od dzia łu or ga ni za cyj ne go Se -
lyszcz noi Ra dy Ser giusz Wich tiuk, rad -
ni Se lyszcz noi Ra dy), rów nież przed sta -
wi cie le władz i ad mi ni stra cji Re jo nu La -
ty czow skie go (pre zes ad mi ni stra cji Wa -
le ry Kol go fer, pre zes Ra dy Wi ta li Tym -
czak, za stęp ca pre ze sa ad mi ni stra cji
Ana to li Faj de wycz, ku ra tor oświa ty Mi -
ko łaj Iwa siuk) oraz przed sta wi cie le Po -
lo nii – pre zes Związ ku Po la ków
na Ukra inie Ob wo du Chmiel nic kie go
Fran ci szek Mi ciń ski i pre zes Kul tu ral -
no -Oświa to we go Sto wa rzy sze nia Po la -
ków w La ty czo wie Ta tia na Ły sen ko.

Wy da rze nie mia ło bar dzo uro czy -
stą opra wę – od by ło się w prze pięk nej
sa li ślu bów ude ko ro wa nej pol ski mi
i ukra iń ski mi fla ga mi z to wa rzy sze -
niem hym nów na ro do wych obu
państw przy udzia le nie tyl ko go ści
i miesz kań ców, ale rów nież miesz ka ją -
cych w La ty czo wie Po la ków (sta no wią
po nad po ło wę miesz kań ców La ty czo -
wa). Roz po czę ło się tra dy cyj nym przy -
wi ta niem chle bem (de le ga cja pol ska
prze ka za ła tra dy cyj ny pol ski chleb z so -
lą upie czo ny przez Sta ro ści nę ubie gło -
rocz nych Do ży nek Po wia to wych
i Gmin nych Do ro tę Sajm bor z Na ra my,
go spo da rze z ko lei tra dy cyj ny ukra iń ski
ko łacz). Obec ni na uro czy sto ści Po la cy
miesz ka ją cy w La ty czo wie za śpie wa li
w pol skim ję zy ku swo je pie śni mó wią ce
o tę sk no cie i mi ło ści do oj czy ste go kra ju.
Kil ku let nia pa ra, dziew czyn ka i chłop -
czyk w kra kow skich stro jach wy re cy to -
wa ła Ka te chizm pol skie go dziec ka Wła -
dy sła wa Beł zy zna ny po tocz nie pod ty -
tu łem Kto ty je steś? To wszyst ko spra wi -
ło, że po mi mo pra wie 700 km dzie lą -
cych La ty czów od Iwa no wic pol ska de -
le ga cja czu ła się jak w Do mu. Zro zu -

mia ła rów nież, jak waż ny jest dla la ty -
czow skiej i w ogó le wschod niej Po lo nii
kon takt z Pol ską i jak sil na jest tam tę sk -
no ta za kra jem Oj ców.

Po pod pi sa niu umo wy in ten cyj nej,
pol ska de le ga cja wraz z ukra iń ski mi go -
spo da rza mi i przed sta wi cie la mi Związ -
ku Po la ków na Ukra inie od wie dzi ła
cmen tarz pol ski z mo gi łą pol skich żoł -
nie rzy po le głych w woj nie bol sze wi ka -
mi w 1920r. i szko lę ogól no kształ cą ca
(Li ceum nr 1), w któ rej ucznio wie mo -
gą uczyć się j. pol skie go (ja ko ję zy ka fa -
kul ta tyw ne go). W cza sie po by tu w La -
ty czo wie pol ska de le ga cja mia ła oka zje
rów nież zo ba czyć ko men dę stra ży po -
żar nej w La ty czo wie oraz po znać cha -
rak ter i funk cjo no wa nie tej for ma cji
na Ukra inie.

De le ga cja Gmi ny Iwa no wi ce
uczest ni czy ła tak że w uro czy sto ściach
od pu sto wych w Sank tu arium Mat ki
Bo żej La ty czow skiej Kró lo wej Po do la
i Wo ły nia. Uro czy stą li tur gię pod prze -
wod nic twem Or dy na riu sza Die ce zji
Łuc kiej bpa Mar tia na Tro fi mia ka, kon -
ce le bro wa li Or dy na riusz Die ce zji Ki -
jow sko -Ży to mier skiej abp Piotr Mal -
czuk, Or dy na riusz Ka mie niec ko – Po -
dol ski bp Le on Du braw ski i bp po moc -
ni czy z Ka mień ca Po dol skie go Jan Nie -
miec. W kon ce le brze uczest ni czy ło
oko ło 70 księ ży z Pol ski i Ukra iny,
wśród nich rów nież pro boszcz pa ra fii
pw. Trój cy Świę tej w Iwa no wi cach Wł.
ks. Ry szard Su cha now ski. Plac przed la -
ty czow ską świą ty nią wy peł nia ła po -
nad 6 – ty sięcz na rze sza wier nych. Na -
to miast w to wa rzy szą cej li tur gii uro czy -
stej pro ce sji uli ca mi La ty czo wa udział
wziął ubra ny w swo je tra dy cyj ne stro je
Ze spół Śpie wa czy Lu do wych z Masz ko -
wa wraz z Ka pe lą Masz ko wia cy. Jesz cze
przed li tur gią, Ze spół i Ka pe la za śpie wa -
li i za gra li piel grzy mom zgro ma dzo nym
w Sank tu arium tra dy cyj ne pol skie,
w tym kra kow skie pie śni i pio sen ki.
W uro czy sto ściach od pu sto wych
uczest ni czył Kon sul Ge ne ral ny RP
w Win ni cy Krzysz tof Świ de rek.

Ze spół i Ka pe la wy stą pi ła rów -
nież pod czas uro czy sto ści zwią za nej
z pra wo sław nym Świę tem Iwa -
na Ku pa ły, któ re go od po wied ni -
kiem w ka to li cy zmie jest Noc Świę -
to jań ska (po tocz nie tzw. wian ki) ob -
cho dzo na w wi gi lię św. Ja na Chrzci -
cie la. W pro gra mie Świę ta Ku pa ły
obok wy stę pów ze spo łów re gio nal -
nych i za ba wy, zna la zła się rów nież
in sce ni za cja z wszyst ki mi ele men ta -
mi zwią za ny mi z ry tu ałem no cy

świę to jań skiej, m.in. pa le nie ognia,
ob rzęd wian ków, tań ce dziew cząt,
wień cze nie zie lem.

Iwa no wic ka de le ga cja zwie dzi ła
rów nież kre so wą twier dzę Mię dzy buż
(daw niej Mię dzy bu że), po przy łą cze niu
Po do la do Pol ski twier dza kró lew ska,
obec nie mu zeum. W cią gu swo jej burz -
li wej hi sto rii z ra cji po ło że nia na li nii za -
go nów ta tar skich, tu rec kich i ko zac kich
twier dza czę sto prze cho dzi ła z rąk
do rąk. Na prze ło mie ro ku 1790/1791
zam ku bro nił Ta de usz Ko ściusz ko.
Część twier dzy – mu zeum zaj mu je
obec nie przej mu ją ca eks po zy cja do ku -
men tu ją ca klę skę gło du na Ukra inie
w la tach 1932 – 1933. Tzw. Wiel ki
Głód (Ho ło do mor) na Ukra inie bę dą -
cej wów czas czę ścią Związ ku Ra dziec -
kie go był kon se kwen cją wpro wa dzo nej
przez wła dze ra dziec kie po li ty ki przy -
mu so wej ko lek ty wi za cji rol nic twa i bez -
względ nej eg ze ku cji na rzu co nych chło -
pom obo wiąz ko wych, nie od płat nych
do staw pro duk tów rol nych w wy mia -
rze prze kra cza ją cym ich moż li wo ści
pro duk cyj ne. Wiel ki Głód spo wo do wał
śmierć ok. 6 – 7 mi lio nów lu dzi. W la -
tach 1921 – 1947, wsku tek trzech
klęsk gło du na Ukra inie (1921–1923,
1932–1933, 1946–1947), ży cie stra -
ci ło ok. 10 mi lio nów lu dzi.

De le ga cja zwie dzi ła rów nież in ne
miej sca – sym bo le zwią za ne z pol ską hi -
sto rią: Lwów i Cmen tarz Or ląt Lwow -
skich (cmen tarz obroń ców Lwo wa
i Ma ło pol ski Wschod niej po le głych
w la tach 1918 – 1920, w tym mło dzie -
ży szkol nej) oraz na zy wa ną Pol ski mi
Ter mo pi la mi twier dzę Zba raż, któ rej

w 1649r. bo ha ter sko bro ni ły woj ska
pol skie przed po nad 10 – krot nie licz -
niej szym na po rem wojsk ko zac kich
Boh da na Chmiel nic kie go i ta tar skich
cha na krym skie go.

Pod pi sa na 5 lip ca 2012r. w La ty -
czo wie na Ukra inie umo wa in ten cyj -
na w spra wie part ner stwa i współ pra cy
po mię dzy Gmi ną Iwa no wi ce a Mia -
stem La ty czów (Re jon La ty czow ski;
Ob wód Chmiel nic ki) za kła da ini cjo wa -
nie przez wła dze wspól nych dzia łań
i wspie ra nie przez nie ini cja tyw od dol -
nych or ga ni za cji po za rzą do wych, szkół,
klu bów spor to wych, in sty tu cji i firm
w dzie dzi nie: spor tu, oświa ty, kul tu ry,
sztu ki, tu ry sty ki, zdro wia, han dlu, rol -
nic twa, go spo dar ki, eko lo gii, sa mo rząd -
no ści. Umo wa zo sta nie na stęp nie
przed ło żo na pod ob ra dy Ra dy Gmi ny
Iwa no wi ce i prze ka za na do kon sul ta cji
Mi ni stro wi Spraw Za gra nicz nych RP.

Przy po mnij my; Z ini cja ty wy wój ta
Zbi gnie wa Grzy ba, ko rzy sta jąc z po mo -
cy i moż li wo ści za miesz ka łe go w Gmi -
nie Iwa no wi ce dy plo ma ty Je rze go Bah -
ra (by ły am ba sa dor RP na Ukra inie
i w Ro sji) i przy po śred nic twie Kon su la -
tu Ge ne ral ne go RP w Win ni cy (Kon su -
lat wska zał Gmi nie ukra iń skie go part -
ne ra), Gmi na Iwa no wi ce w 2011r. roz -
po czę ła roz mo wy nt. współ pra cy part -
ner skiej z Mia stem La ty czów. Ofi cjal -
na de le ga cja władz La ty czo wa i tam tej -
szej pa ra fii rzym sko ka to lic kiej pw.
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny go ści ła w na szej Gmi nie w sierp -
niu 2011r. na Po wia to wych i Gmin -
nych Do żyn kach.

ŁG (TEKST, FO TO)

Pierw sze za gra nicz ne part
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t ner stwo Gmi ny Iwa no wi ce



10 Z życia szkół

Już po raz dru gi w Bi sku pi cach
w Gmi nie Iwa no wi ce kró lo wa ła
gwa ra kra kow ska – za spra wą
II Fe sti wa lu God ki Kra kow skiej
zor ga ni zo wa ne go w nie dzie lę,
1 lip ca przez Gmi nę Iwa no wi ce,
Dzien nik Pol ski, Lo kal ną Gru pę
Dzia ła nia Ju raj ska Kra ina i Ju -
raj skie Sto wa rzy sze nie Go spo -
dar cze Gmi ny Iwa no wi ce.

Ba ja rze i śpie wa cy w gwa rze kra -
kow skiej ga wę dzi li i śpie wa li o wszyst -
kim, m.in. o lu do wych tra dy cjach
i zwy cza jach, plot kach, zdra dach, za lo -
tach, ludz kich przy zwy cza je niach i za -
cho wa niach. W for mie in sce ni za cji na -
wra ca li po gan czy też dar li pie rze, tań -
czy li wy wi ja jąc spód ni ca mi, żar to wa li
na ca łe go. Do brej za ba wy i śmie chu by -
ło co nie mia ra. Po słu chać i zo ba czyć
moż na by ło:

l z Gm. Słom ni ki: An nę Ka wa lec
i Sta ni sła wę Żu rek ze Smro ko wa,

l z Gm. Goł cza: Gim na zjum Pu -
blicz ne w Goł czy,

l z Gm. Ska ła: gru pę ob rzę do wo –
śpie wa czą z Przy by sła wic,

l z Gm. Zie lon ki: gru pę ga wę dzia -
rzy i śpie wa ków z Grę by nic, Wła dy sła -
wa Kuć mier czy ka z Zie lo nek,

l z Gm. Kal wa ria Ze brzy dow ska:
Szkol ny Ze spół Re gio nal ny Przy tko wa -
nie i ze spół Sa mi Swoi z Przy tko wic,

l z Gm. Ska wi na: Sio stry Żmu -
dzian ki z Krzę ci na,

l z Gm. Koc my rzów -Lu bo rzy ca:
Ko ło Go spo dyń Wiej skich z Lu bo rzy cy,

l z Gm. Iwa no wi ce: Ze spo ły Śpie -
wa czy Lu do wych z Masz ko wa, Ce lin
i Na ra my; Ka pe lę Masz ko wia cy; Ewę
Droż niak z Masz ko wa; Pu blicz ne Gim -
na zjum w Na ra mie; Mar tę Ko ma sa rę
z Ce lin.

Obok ba ja rzy i śpie wa ków wy stę -
pu ją cych pod czas fe sti wa lo we go prze -
glą du, kra kow ską kuch nią ra czy ły
uczest ni ków i go ści so łec twa z te re nu
Gmi ny Iwa no wi ce. Jeść i pić moż -
na by ło do wo li, wy bie rać z mnó stwa
ja dła i na pit ku. Na sto łach kró lo wa ły
pasz te ty, ka szan ka, wę dli ny, go łąb ki,
plac ki, pra żu chy ze skwar ka mi, kwa -
śni ca, żur ki, chleb ra zo wy, sło ni na,
sma lec, cia sta, na lew ki. Wszyst ko
przy go to wa ne we dług tra dy cyj nych
do mo wych re cep tur na ba zie na tu ral -
nych zdro wych skład ni ków. Uczest ni -
ków i go ści wa bi ły prze pięk ne sto ły –
tra dy cyj nie wy ko na ne, przy bra ne
kwia ta mi i zio ła mi.

Opra wę ar ty stycz ną, wier ność
gwa rze i kon ty nu ację tra dy cji ga wę -
dziar skiej oce nia ło ju ry – kie row nik
Za kła du Mię dzy kul tu ro wej Ko mu ni -
ka cji Spo łecz nej Wy dzia łu Za rzą dza -
nia i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go prof. dr hab.
An na Lu bec ka, dr hab. Ka zi mierz Si -
ko ra z Ka te dry Hi sto rii Ję zy ka i Dia -
lek to lo gii Wy dzia łu Po lo ni sty ki Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go, hi sto ryk
i ku stosz Mu zeum Re gio nal ne go
w Iwa no wi cach Adam Mi ska. W ka -
te go rii dzie ci i mło dzież Ju ry
I miej sce przy zna ło Szkol ne mu Ze -
spo ło wi Re gio nal ne mu Przy tko -
wia nie za sza cu nek dla tra dy cji
i umie jęt ność jej współ cze sne go od -
czy ta nia, pro mo cję kul tu ro wej toż sa -
mo ści Ma łej Oj czy zny. W ka te go rii
śpie wa cy i ze spo ły śpie wa cze
I miej sce za jął Ze spół Śpie wa czy
Lu do wych z Ce lin za wy bór ga tun -
ku i wzor ca wy ko naw cze go, wier ność
lu do we mu sty lo wi ar ty stycz ne mu i je -

go po pu la ry za cję; II miej sce – Ze -
spół Śpie wa czy Lu do wych z Na ra -
my za in spi ra cję lo kal ną tra dy cją folk -
lo ru śpie wa ne go, łą cze nie gwa ry i wy -
ko na nia (dba łość o gwa rę); III miej -
sce – Ja dwi ga Wal czak z Lu bo rzy -
cy za po pu la ry za cję wy mie nio nych
ga tun ków folk lo ru śpie wa ne go.
W ka te go rii ga wę dzia rze zwy cię ży -
ła An na Ka wa lec ze Smro ko wa
za sa mo rod ny ta lent ga wę dziar ski, du -
mę i ra dość z re pre zen to wa nia wy so -
kich wzor ców kul tu ry lu do wej; po niej
upla so wa ły się (ex aeguo) Sta ni sła wa
Żu rek ze Smro ko wa i Mar ta Ko -
ma sa ra z Ce lin za wier ność tra dy cji,
hu mor, zdol no ści ga wę dziar skiej;
III miej sce (ex aeguo) za ję li Ewa
Droż niak (lau re at ka I miej sca pod -
czas I Fe sti wa lu God ki Kra kow skiej)
i Wła dy sław Ku śmier czyk za ła ma -
nie ste reo ty pów i śmia łość w od no sze -

niu się gwa rą do pro ble mów współ cze -
sno ści. W ka te go rii for my ste atra -
li zo wa ne Ju ry wy bra ło jed ne go lau re -
ata – gru pę z Przy by sła wic za umie -
jęt ne włą cze nie sta rych zwy cza jów
folk lo ru śpie wa ne go i mó wio ne go we
współ cze sny dys kurs kul tu ro wy.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia i sło wa
uzna nia Ju ry skie ro wa ło do pro wa -
dzą cej Fe sti wal He le ny Na wa la ny
do ce nia jąc jej za po wie dzi i dow cip ne
ko men ta rze w gwa rze kra kow skiej. Pa -
ni He le nie Na wa la ny, kie row nicz ce
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Iwa no -
wi cach od cho dzą cej na eme ry tu rę
za la ta do brej współ pra cy szcze gól nie
moc no, z łez ką w oku po dzię ko wa li
rów nież stra ża cy OSP Bi sku pi ce.

Wła sne na gro dy przy zna li rów -
nież Dzien nik Pol ski – gim na zja -
li stom z Goł czy oraz Lo kal -
na Gru pa Dzia ła nia Ju raj ska

Kra ina – człon ko wie ze spo łów
z gmin zrze szo nych w LGD otrzy -
ma li kra kow skie czap ki (pa no -
wie), ko ra le i chu s ty (pa nie).

Z ko lei Ko mi sja oce nia ją ca
sto ły i po tra wy – Prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny Iwa no wi ce Edward Sto -
piń ski, Se kre tarz Gmi ny Je rzy Kraj -
nik, pra cow nik Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Iwa no wi cach Ewa Pie ro -

nek, hi sto ryk i ku stosz Mu zeum Re -
gio nal ne go w Iwa no wi cach Adam Mi -
ska – wy róż ni ła Ko ło Go spo dyń
Wiej skich z Bi sku pic. Wszyst kie
na to miast sto ły otrzy ma ły na gro dy
pie nięż ne.

Fe sti wal za koń czył wy stęp Ka ba -
re tu Pi gwa Jazz i za ba wa ta necz na.
Wy da rze nie zgro ma dzi ło wie lu waż -
nych go ści, m.in. po sła na Sejm RP

W Bi sku pi cach kró lo wa ła gwa ra
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W nie dzie lę, 15 lip ca wójt Gmi -
ny Iwa no wi ce Zbi gniew Grzyb
i prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Iwa no wi ce Edward Sto piń ski
uro czy ście prze ka za li dru hom
OSP Da mi ce za ku pio ny przez
Gmi nę wóz bo jo wy – IVE CO
A79A 00.

Sa mo chód po świę cił pro boszcz Pa -
ra fii Trój cy Świę tej w Iwa no wi cach
i jed no cze śnie ka pe lan Od dzia łu
Gmin ne go ZOSP RP ks. Ry szard Su -
cha now ski. Ro dzi ce chrzest ni sa mo -
cho du, Piotr Her jan i Mar ta Oszczyp ko
– Clo wes z Da mic, nada li mu przy do -
mek Bły ska wi ca.

To ko lej ny sa mo chód za ku pio ny
przez Gmi nę dla na szej OSP. Za ku py
wo zów bo jo wych dla stra ży to spo ry
wy da tek – jed nak bez pie czeń stwo i ży -
cie na szych miesz kań ców war te są każ -
dej ce ny, na tym Gmi na nie mo że
oszczę dzać – mó wił pod czas uro czy -
sto ści wójt Zbi gniew Grzyb.

Uro czy stość roz po czę ła się Mszą
Św., któ rą od pra wi li wspo mnia ny już
ks. Ry szard Su cha now ski oraz pro -
boszcz i wi ka riusz Pa ra fii Mat ki Bo -
żej Szka plerz nej w Na ra mie ks. Jan
Jur kow ski i ks. Ma riusz Ksią żek.
Klu czy ki i do ku men ty no we go sa -
mo cho du prze ka za li na czel ni ko wi
OSP Da mi ce An drze jo wi Kral ce wójt
i pre zes Za rzą du Od dzia łu Gmin ne -
go ZOSP RP Zbi gniew Grzyb oraz
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Iwa no -
wi ce i wi ce pre zes Za rzą du Od dzia łu
Gmin ne go ZOSP RP Edward Sto piń -
ski. Ra port i prze gląd obec nych
na uro czy sto ści pod od dzia łów OSP
ode brał z rąk ko men dan ta gmin ne go
ZOSP RP Jac ka Sob czy ka za stęp ca
do wód cy Jed nost ki Ra tow ni czo –
Ga śni czej nr 5 w Kra ko wie mł. bryg
Piotr Mil lan. Pod czas uro czy sto ści
re pre zen tu ją cy Ko men dan ta Miej -
skie go PSP w Kra ko wie mł. bryg
Piotr Mil lan wspól nie z wój tem Zbi -
gnie wem Grzy bem wrę czy li za słu żo -
nym dru hom – stra ża kom Me da le
Za za słu gi dla po żar nic twa:

l Zło ty: Ja no wi Kmi cie,
l Srebr ny: Je rze mu Ka szow skie -

mu, Ja no wi Kraw czy ko wi, Hen ry ko wi
Wój ci ko wi,

l Brą zo wy: Mi ro sła wo wi Gu mu la,
Woj cie cho wi Ka szow skie mu, Wie sła -
wo wi Kmi cie, An drze jo wi Kral ka, Ma -
riu szo wi Kraw czy ko wi, To ma szo wi
Kraw czy ko wi, Sta ni sła wo wi Płat ko wi,
Da mia no wi Za wie ru cha.

Pod czas uro czy sto ści gra ła Or -
kie stra Dę ta Na ra mian ka pod ba tu -
tą Je rze go Pie ka ry. Obec ni na uro -
czy sto ści go ście (za stęp ca do wód cy
Jed nost ki Ra tow ni czo – Ga śni czej
nr 5 mł. bryg Piotr Mil lan re pre zen -
tu ją cy Ko men dan ta Miej skie go PSP
w Kra ko wie, pro boszcz Pa ra fii Trój -
cy Świę tej w Iwa no wi cach i ka pe lan
Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP ks.
Ry szard Su cha now ski, wójt i pre zes
Za rzą du Od dzia łu Gmin ne go
ZOSP RP Zbi gniew Grzyb, prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Iwa no wi -
ce i wi ce pre zes Za rzą du Od dzia łu
Gmin ne go ZOSP RP Edward Sto -
piń ski, rad ny Ra dy Po wia tu Kra -
kow skie go Ma rek Pie ka ra re pre zen -
tu ją cy Sta ro stę Kra kow skie go, za -
stęp ca dy rek to ra Ma ło pol skie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go
w Kar nio wi cach Zbi gniew To ma -
szek, pro boszcz Pa ra fii Mat ki Bo żej
Szka plerz nej w Na ra mie ks. Jan Jur -

kow ski) w krót kich wy stą pie niach
gra tu lo wa li dru hom – stra ża kom
OSP Da mi ce no we go wo zu bo jo we -
go, a ca łej spo łecz no ści OSP dzię ko -
wa li za po świę ce nie i ofiar ność
w bar dzo nie bez piecz nej pra cy oraz
ży czy li wszyst kie go do bre go przy -
wo łu jąc stra żac kie za wo ła nie: ty le
sa mo po wro tów, ile wy jaz dów.

Uro czy stość licz nie zgro ma dzi ła
dru hów – stra ża ków i jed nost ki OSP
z te re nu Gmi ny Iwa no wi ce i Gmin są -
sied nich (m. in. Gmi ny Ska ła), po nad to
miesz kań ców Da mic i in nych miej sco -
wo ści Gmi ny Iwa no wi ce, rad nych Ra dy
Gmi ny, soł ty sów, dy rek cje szkół, przed -
sta wi cie li firm i Ośrod ka Zdro wia z te -
re nu na szej Gmi ny.

Do daj my; w okre sie ostat nich 6 lat
Gmi na Iwa no wi ce za ku pi ła na rzecz
jed no stek OSP z te re nu Gmi ny 12 wo -
zów bo jo wych wy da jąc na nie łącz nie
kwo tę bli sko 600 tys. zł.

ŁG (TEKST, FO TO)

Bły ska wi ca w OSP Da mi ce

Jó ze fa Las so tę, Prze wod ni czą ce go
Ra dy Po wia tu Kra kow skie go Ta de -
usza Na ba gło, rad ne go Po wia tu Kra -
kow skie go Mar ka Pie ka rę, Bur mi -
strza Mia sta i Gmi ny Ska ła Ta de usza
Dur ła ka, wój ta Gmi ny Su ło szo wa
Sta ni sła wa Go raj czy ka, Pre zes Za -
rzą du Sto wa rzy sze nia Lo kal na Gru -
pa Dzia ła nia Ju raj ska Kra ina Do ro tę
Bu czek, rad nych i soł ty sów Gmi ny
Iwa no wi ce, dy rek to rów szkół
i przed sta wi cie li in sty tu cji i firm
z te re nu na szej Gmi ny.

Fe sti wa lo wi pa tro no wa li: Mar -
sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
Ma rek So wa i Sta ro sta Kra kow ski Jó -
zef Krzy wo rze ka (Wo je wódz two Ma -
ło pol skie i Po wiat Kra kow ski wspar ły
Fe sti wal fi nan so wo). Pa tro nat me -
dial ny spra wo wa li: Od dział Te le wi -
zji Pol skiej S.A. w Kra ko wie, Ra dio
Kra ków S. A i Głos Iwa no wic. Fe sti -
wal zor ga ni zo wał Gmin ny Ośro dek
Kul tu ry w Iwa no wi cach.

Przy po mnij my; Po my sło daw cą
Fe sti wa lu jest wójt Gmi ny Iwa no wi ce
Zbi gniew Grzyb, któ ry pod kra kow -
ską gwa rą in te re su je się od wie lu lat,
sam opra co wał jej słow nik i pro wa dzi

blo ga pi sa ne go tym wła śnie ję zy kiem
(wszyst ko na pro wa dzo nej przez wój -
ta stro nie www po świę co nej zie mi
i gwa rze kra kow skiej www.wi slon.re -
pu bli ka.pl) – mó wi: Gwa ra daw nych
Kra ko wian, na szych dzia dów i pra -
dzia dów od cho dzi w za po mnie nie.
Dzie ci i mło dzież wsty dzą się jej, nie
uczą się gwa ry na wet w for mie cie ka -
wost ki, a za jej uży wa nie czę sto są
kar co ne. Star si uży wa ją jej jesz cze tyl -
ko w przy śpiew kach lu do wych, w do -
mach roz ma wia jąc z dziad ka mi, cza -
sem w roz mo wie z są sia da mi. Na -
szym Fe sti wa lem chce my przy po -
mnieć i pro mo wać tę daw ną mo wę
cha rak te ry stycz ną dla pół noc no – za -
chod niej Ma ło pol ski, za in te re so wać
nią dzie ci, mło dzież i do ro słych, aby
nie za tra cić cen ne go dzie dzic twa,.
udo wod nić, że gwa ra kra kow ska to
ży wy ję zyk, w któ rym roz ma wiać
lub pi sać moż na o wszyst kim. Ka -
szu bi, Po zna nia cy, Ślą za cy czy Gó ra -
le szczy cą się swo ją gwa rą i mó wią
nią na wet pod czas ofi cjal nych uro -
czy sto ści. Nie wstydź my się i My
gwa ry kra kow skiej!

ŁG (TEKST, FO TO)

Oceń II Fe sti wal God ki Kra kow skiej – na stro nie in ter ne to wej Gmi ny 
Iwa no wi ce www.iwa no wi ce.pl pu bli ku je my son dę Jak oce niasz II Fe sti wal 

God ki Kra kow skiej? Wy raź swo ją opi nię!
Peł na ga le ria i re la cja fil mo wa z Fe sti wa lu do stęp ne są na stro nie 

god ka.iwa no wi ce.pl
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W nie dzie lę, 22 lip ca br. w Bi sku -
pi cach od by ły się ko lej ne już
gmin ne za wo dy spor to wo – po -
żar ni cze.

Ze wnętrz ną ko mi sję sę dziow ską –
na proś bę Gmi ny i za zgo dą wszyst kich jed -
no stek OSP z te re nu Gmi ny – po wo łał Ko -
men dant Miej ski Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kra ko wie. Sę dzio wa ło ośmiu sę dziów PSP
w Kra ko wie. Sę dzią głów nym za wo dów był
mł. bryg. Ja cek Ku ku ła. 

W mo men cie roz po czę cia za wo -
dów, aż do ich za koń cze nia, sę dziom
zo sta ły prze ka za ne wszel kie umo co -
wa nia do de cy do wa nia i roz strzy ga nia
o wszyst kim, co dzia ło się na pla cu za -
wo dów. De cy zje sę dziów by ły su we -
ren ne i osta tecz ne. Zgod nie z re gu la -
mi nem za wo dów, od mo men tu prze -
ka za nia przez or ga ni za to rów pla cu za -
wo dów ko mi sji sę dziow skiej, de cy zji
sę dziów nikt (ani żad ne oso by, ani in -

sty tu cje) nie mógł kwe stio no wać, ani
wpły wać na sę dziow ski wer dykt. Upo -
waż nie ni do kon tak tów z sę dzia mi by -
li je dy nie do wód cy dru żyn star tu ją -
cych, któ rzy do 15 mi nut od za koń cze -
nia kon ku ren cji, mo gli na pi śmie skła -

dać pro te sty, przez sę dziów być
uwzględ nia ne lub od rzu ca ne. Sę dzio -
wie za wo dów na swo je su mie nie wzię -
li i ra dość zwy cięz ców i łzy (nie słusz -
nie ich zda niem i zda niem znacz nej
czę ści ob ser wa to rów za wo dów) po ko -

na nych mło dziut kich za wod ni czek
z Na ra my.

Za wo dy ro ze gra no w kon ku ren -
cjach ćwi cze nia bo jo we i szta fe ta po żar -
ni cza 7x50m z prze szko da mi. W ka te -
go rii mło dzie żo wych dru żyn po -
żar ni czych wy star to wa ło 9 dru żyn
mę skich (Sie cie cho wi ce, Bi sku pi ce, Po -
skwi tów, Na ra ma, Iwa no wi ce, Ce li ny,
Za le sie, Da mi ce, Wła dy sław) i 2 dru ży -
ny ko bie ce (Na ra ma, Suł ko wi ce). Spo -
śród dru żyn ko bie cych w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej zwy cię ży ła OSP
Suł ko wi ce, w ćwi cze niach bo jo -
wych – rów nież OSP Suł ko wi ce,
a w szta fe cie po żar ni czej OSP Na -
ra ma. Spo śród dru żyn mę skich
OSP Sie cie cho wi ce zwy cię ży ła we
wszyst kich kon ku ren cjach (ćwi cze -
nia bo jo we: II miej sce – OSP Bi -
sku pi ce, III miej sce – OSP Po -
skwi tów; szta fe ta po żar ni cza:
II miej sce – OSP Bi sku pi ce,
III miej sce – OSP Iwa no wi ce)
i w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Do ko -
mi sji sę dziow skiej wpły nę ły 4 pro te sty,
2 roz pa trzo no po zy tyw nie, a 2 ne ga -
tyw nie. W ry wa li za cji do ro słych
udział wzię ło 15 dru żyn mę skich (Ce -
li ny, Po skwi tów, Sie cie cho wi ce, Suł ko -
wi ce, Bi sku pi ce, Kra si niec, Na ra ma,
Grze go rzo wi ce, Masz ków, Iwa no wi ce,
Wła dy sław, Wi do ma, Za le sie, Da mi ce,
Żer ko wi ce) i 2 dru ży ny ko bie ce (Sie cie -
cho wi ce, Po skwi tów). Spo śród dru -
żyn ko bie cych OSP Po skwi tów
zwy cię ży ła w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej i w szta fe cie po żar ni czej. Ko -
bie ca OSP Sie cie cho wi ce wy gra ła
ćwi cze nia bo jo we. Spo śród dru żyn
mę skich OSP Ce li ny za ję ła I miej -
sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
(II miej sce – OSP Po skwi tów,
III miej sce – OSP Sie cie cho wi ce)
i w ćwi cze niach bo jo wych (II miej -
sce – OSP Po skwi tów, III miej sce
– OSP Suł ko wi ce). Szta fe tę po żar -
ni czą wy gra ła mę ska OSP Sie cie -
cho wi ce (II miej sce – OSP Ce li ny,

Gmin ne Za wo dy Spor to wo Po żar ni cze
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III miej sce – OSP Po skwi tów).
Do ko mi sji sę dziow skiej wpły nął 1 pro -
test roz pa trzo ny po zy tyw nie.

Pu cha ry i dy plo my zwy cięz com
i uczest ni kom wrę czy li wójt i pre zes Za -
rzą du Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP
Zbi gniew Grzyb, Prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Iwa no wi ce i wi ce pre zes Za rzą du
Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP Edward
Sto piń ski. Przy go to wa nie i or ga ni za cję za -
wo dów wy so ko oce ni ła ko mi sja sę dziow -
ska Ko men dan ta Miej skie go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kra ko wie. 

Na na gro dy dla zwy cięz ców i uczest -
ni ków za wo dów Gmi na wy da ła po -
nad 15 tys. zł. Środ ki te OSP prze zna czą
na za kup sprzę tu i wy po sa że nia.

Ry wa li za cje i zma ga nia OSP oglą -
da ły tłu my miesz kań ców, któ rzy wy so -
ko oce ni li spraw ność bo jo wą po szcze -
gól nych jed no stek stra ży po żar nych.
Wie le za strze żeń wśród czę ści pu blicz -
no ści i za wod ni ków, wzbu dzi ła na to -
miast pra ca ko mi sji sę dziow skiej, co
zna la zło swój emo cjo nal ny wy raz
w trak cie wrę cza nia dy plo mów i na -
gród.

Przed za wo da mi za wod ni cy i ze bra -
ni wi dzo wie mo gli obej rzeć po kaz
pierw szej po mo cy przed me dycz nej

w wy ko na niu dru hów z OSP Sie cie cho -
wi ce. Po dej mo wa ne przez ra tow ni ków
dzia ła nia ob ja śniał wi dzom druh Woj -
ciech Siu ta, a nad ca ło ścią czu wa li
przed sta wi cie le NZOZ Prak ty ka Le ka -
rzy Ro dzin nych w Iwa no wi cach Dwor -
skich.

Dla naj młod szych przy go to wa no sze -
reg atrak cji, m.in. tram po li ny, dmu cha ne
zjeż dżal nie i ku le wod ne.

ŁG (TEKST, FO TO)

W mi nio ną nie dzie lę, 5 sierp nia
wójt Gmi ny Iwa no wi ce Zbi -
gniew Grzyb uro czy ście prze -
ka zał dru hom OSP Suł ko wi ce
za ku pio ny przez Gmi nę wóz
bo jo wy – MER CE DES BENZ
1124. Z ini cja ty wy rad nej Gmi -
ny Ju sty ny Mu lar czyk, no wy
sa mo chód OSP Suł ko wi ce zna -
lazł się na oko licz no ścio wym
znacz ku pocz to wym wy da nym
w li mi to wa nej se rii przez Pocz -
tę Pol ską.

Sa mo chód po świę cił pro boszcz Pa -
ra fii Trój cy Świę tej w Iwa no wi cach i jed -
no cze śnie ka pe lan Od dzia łu Gmin ne go
ZOSP RP ks. Ry szard Su cha now ski. Ro -
dzi ce chrzest ni sa mo cho du, Ur szu la
Mu lar czyk i Ja cek Ada mek, ochrzci li go
przy dom kiem Po sej don.

Ży czę Wam dru ho wie, aby ście nie
mu sie li wy jeż dżać tym wo zem do po -
ża rów, wy pad ków czy też klęsk ży wio -
ło wych, ale tyl ko na uro czy sto ści, pa ra -
dy i za wo dy – mó wił pod czas uro czy -
sto ści wójt Zbi gniew Grzyb.

Uro czy stość roz po czę ła się Mszą
Św. w Ka pli cy w Suł ko wi cach, któ rą od -
pra wi li wspo mnia ny już ks. Ry szard Su -
cha now ski oraz wi ka riusz Pa ra fii Na ro -
dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Mi -
no dze ks. Ro bert Bo rec ki. Klu czy ki
i do ku men ty no we go sa mo cho du ode -
brał z rąk wój ta i pre ze sa Za rzą du Od -
dzia łu Gmin ne go ZOSP RP Zbi gnie wa
Grzy ba na czel nik OSP Suł ko wi ce Sta -
ni sław Soł ga. Ra port i prze gląd obec -
nych na uro czy sto ści pod od dzia łów
OSP ode brał z rąk ko men dan ta gmin -
ne go ZOSP RP Jac ka Sob czy ka Na czel -
nik Wy dzia łu Ope ra cyj no – Szko le nio -
we go Ko men dy Miej skiej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kra ko wie mł. bryg.
Wal de mar Grze siak.

Uro czy stość by ła oka zją do wrę cze -
nia od zna czeń i me da li przez człon ka
Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go
i jed no cze śnie Po wia tu Kra ków ziem ski

Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych RP Ada ma Adam ka i wój ta Zbi -
gnie wa Grzy ba:

l Brą zo wy Me dal Za za słu gi dla
po żar nic twa: Bo gu mił Ada mek, Ma rek
Maj, Ja cek Ada mek,

l Wzo ro wy Stra żak: Pa weł Ada -
mek, Mar cin Cy ga nek, Ar tur An to sik,
Da niel Zgło bik, Ad rian An to sik.

Uro czy stość uświet ni li swo ją obec -
no ścią zna mie ni ci go ście, m.in. Na czel -
nik Wy dzia łu Ope ra cyj no – Szko le nio -
we go Ko men dy Miej skiej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Kra ko wie mł. bryg.
Wal de mar Grze siak, czło nek Za rzą du
Od dzia łu Wo je wódz kie go i jed no cze -
śnie Po wia tu Kra ków ziem ski Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP
Adam Ada mek, pro boszcz Pa ra fii Trój -
cy Świę tej w Iwa no wi cach i ka pe lan
Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP ks. Ry -
szard Su cha now ski, wi ka riusz Pa ra fii
Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny
w Mi no dze ks. Ro bert Bo rec ki, wójt
i pre zes Za rzą du Od dzia łu Gmin ne go
ZOSP RP Zbi gniew Grzyb, rad ny Ra dy
Po wia tu Kra kow skie go Ma rek Pie ka ra.

Uro czy stość licz nie zgro ma dzi ła
dru hów – stra ża ków i jed nost ki OSP,
miesz kań ców so łec twa i Gmi ny, rad -
nych Ra dy Gmi ny, soł ty sów, przed sta -
wi cie li szkół, firm i Ośrod ka Zdro wia.

Pod czas uro czy sto ści gra ła Or kie -
stra Dę ta Na ra mian ka pod ba tu tą Je -
rze go Pie ka ry. 

Do daj my; w okre sie ostat nich 6 lat
Gmi na Iwa no wi ce za ku pi ła na rzecz
jed no stek OSP z te re nu Gmi ny 12 wo -
zów bo jo wych wy da jąc na nie łącz nie
kwo tę bli sko 600 tys. zł.

ŁG (TEKST, FO TO)

Ro dzi ce chrzest ni wo zu bo jo we go
OSP Suł ko wi ce:
Ur szu la Mu lar czyk i Ja cek Ada mek
Bar ba ra Ka pa ła i Ja nusz Mu lar czyk
Be ata So wu la i To masz Cu piał
Ka ta rzy na Pół to rak i Adam Do ma gal ski
Iwo na Ga dzi na i Sta ni sław Kro kosz
Elż bie ta Ber naś i Mi ro sław Sta chu ra
Ce cy lia Wy kurz i An to ni So lec ki
Elż bie ta Wo jas i Ma riusz Ma dej ski
Jo lan ta Ja ku bek i Je rzy Bro war nik
Ju sty na Kur biel i Łu kasz Cze kaj
Ce cy lia Kik i Ro bert Mi sta
Be ata Ka roń i Ja nusz Mu lar czyk
Da nu ta Kar das i Szcze pan Soł ga
Do ro ta Nie le piec i Zbi gniew Żo ło wicz
Ju sty na No wic ka i An drzej Bu bak
Ma ria Pła tek i Sta ni sław Bur da
Pa try cja i Ja ro sław Kie nast

No wy wóz bo jo wy OSP Suł ko wi ce
na znacz ku pocz to wym
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Za cnych i sza cow nych go ści zgro ma dzi -
ły uro czy sto ści 85 – le cia Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Grze go rzo wi cach.
W nie dzie lę, 29 lip ca na uro czy sto ści ju -
bi le uszo we przy by li m.in. Mar sza łek Wo -
je wódz twa, Sta ro sta Kra kow ski, Wi ce -
pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go
i jed no cze śnie Pre zes Za rzą du Od dzia łu
Po wia to we go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych RP, przed sta wi ciel Ko -
men dan ta Miej skie go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kra ko wie.

Uro czy stość roz po czę ła się Mszą Św., któ rą od pra wi li
pro boszcz Pa ra fii Trój cy Świę tej w Iwa no wi cach i Ka pe lan
Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP ks. Ry szard Su cha now ski
oraz pro boszcz pa ra fii Św. An drze ja Apo sto ła w Sie cie cho -
wi cach ks. Ta de usz Cu dzik.

Wy ciąg z Kro ni ki OSP Grze go rzo wi ce od czy tał ze bra -
nym Pre zes OSP Grze go rzo wi ce Adam Pa to ła.

Ra port i prze gląd obec nych na uro czy sto ści pod od -
dzia łów OSP ode brał z rąk ko men dan ta gmin ne go ZOSP
RP Jac ka Sob czy ka Wi ce pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je -
wódz kie go i jed no cze śnie pre zes Za rzą du Od dzia łu Po wia -
to we go ZOSP RP Le szek Zię ba.

Pre zes Le szek Zię ba wspól nie z przed sta wi cie lem
Ko men dan ta Miej skie go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Kra ko wie kap. Ja nu szem Wa chem oraz wój tem Gmi -
ny Iwa no wi ce i jed no cze śnie pre ze sem Za rzą du Od dzia -
łu Gmin ne go ZOSP RP Zbi gnie wem Grzy bem wrę czy -
li za słu żo nym dru hom – stra ża kom Me da le Za za słu gi
dla po żar nic twa i Od zna ki Za wy słu gę lat:

l Zło ty Me dal Za za słu gi dla po żar nic twa: Ja -
nusz Kraw czyk,

l Srebr ny Me dal Za za słu gi dla po żar nic twa:
Adam Kie reś, Adam Pie czy rak, Piotr Ku bis, Au gu -
styn Pa to ła, To masz Wój cik,

l Brą zo wy Me dal Za za słu gi dla po żar nic twa:
Woj ciech Ste pień, Szcze pan Lis, Ro bert Cze kaj,

l Od zna ki Za wy słu gę lat: Hen ryk Bro da, Ma -
rian Cie pły, Wła dy sław Ku bis, Zyg munt Wój cik, Wła -
dy sław Ma sta lerz, Wal de mar Kwie cień, Le sław Pie ka -
ra, Adam Pie czy rak, Zbi gniew Bo rów ka, Ja nusz Kraw -
czyk, Krzysz tof Cie pły, Win cen ty Bie la ch, Adam Kie -
reś, Woj ciech Stę pień, Szcze pan Lis, Krzysz tof Ku bis,
Ro bert Cze kaj, Au gu styn Pa to ła, Piotr Ku bis, Adam
Pa to ła, To masz Wój cik, Wi told Pa jącz kow ski, To masz
Cie ślik, Mi chał Cie ślik, Ar ka diusz Cie ślik, Da niel
Kraw czyk, Krzysz tof Kie reś, Grze gorz Kie reś.

Pod czas uro czy sto ści gra ła Or kie stra Dę ta Hej nał
z Sie cie cho wic pod ba tu tą Ta de usza Fa ra ci ka, śpie wał na -
to miast Ze spół Śpie wa czy Lu do wych Grze go rzo wian ki.

Obec ni na uro czy sto ści go ście gra tu lu jąc Ju bi le uszu,
pod kre śla li jed no cze śnie waż ną spo łecz ną ro lę Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych oraz dzię ko wa li dru hom – stra ża -
kom za po świę ce nie i ofiar ność w bar dzo nie bez piecz nej
pra cy. A waż ni go ście przy by li na ju bi le uszo we uro czy sto -
ści, m. in.: Mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go Woj -
ciech Ko zak, Sta ro sta Kra kow ski Jó zef Krzy wo rze ka, Wi -
ce pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go i jed no cze -
śnie Pre zes Za rzą du Od dzia łu Po wia to we go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go Le szek Zię ba, przed sta wi ciel Ko men dan ta Miej -
skie go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Kra ko wie kap. Ja -
nusz Wach, pro boszcz Pa ra fii Trój cy Świę tej w Iwa no wi -
cach i Ka pe lan Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP ks. Ry szard
Su cha now ski, pro boszcz pa ra fii Św. An drze ja Apo sto ła
w Sie cie cho wi cach ks. Ta de usz Cu dzik, wójt i pre zes Za -
rzą du Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP Zbi gniew Grzyb,
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Iwa no wi ce i wi ce pre zes Za -
rzą du Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP Edward Sto piń ski,
ho no ro wy ko men dant gmin ny ZOSP RP Bo gu sław Le -
piar czyk, rad ny Ra dy Po wia tu Kra kow skie go Ma rek Pie ka -
ra, Za stęp ca Dy rek to ra Ma ło pol skie go Ośrod ka Do radz -
twa Rol ni cze go w Kar nio wi cach Zbi gniew To ma szek.

Uro czy stość licz nie zgro ma dzi ła dru hów – stra ża ków
i jed nost ki OSP nie tyl ko z te re nu Gmi ny Iwa no wi ce –
spo za Gmi ny Iwa no wi ce przy by li dru ho wie z OSP: Wy so -
ci ce, Go ły szyn, Bar bar ka, Ści bo rzy ce, Żar no wi ca, Cza ple
Ma łe i Wiel kie. Po nad to miesz kań cy Grze go rzo wic i in -
nych so łectw Gmi ny Iwa no wi ce, rad ni Ra dy Gmi ny, soł ty -
si, przed sta wi cie le szkół, ze spo łów, ka pel i or kiestr, firm.

ŁG (TEKST, FO TO)

85 lat OSP Grze go rzo wi ce
Wy ciąg z Kro ni ki 

OSP Grze go rzo wi ce
By ło to dn. 16 paź dzier ni ka 1926r. We wsi

Grze go rzo wi ce Okup ne w sa li szko ły pod sta wo wej
od by ło się ze bra nie miesz kań ców wsi Grze go rzo -
wi ce Okup ne i Grze go rzo wi ce Wło ściań skie oraz
La ski Dwor skie. Na ze bra niu z ini cja ty wy kie row -
ni ka szko ły pod sta wo wej Sta ni sła wa Sta si ka po sta -
no wio no za ło żyć Ochot ni czą Straż Po żar ną
w Grze go rzo wi cach, gdyż na te re nie Gmi ny Mi no -
ga nie by ło żad nej Stra ży Po żar nej. Miesz kań cy licz -
nie za pi sy wa li się do po wsta łej OSP – łącz nie wpi -
sa ły się 32 oso by. Spo śród nich wy bra no pierw szy
Za rząd: pre ze sa Sta ni sła wa Sta si ka, wi ce pre ze sa Jó -
ze fa Ma ślan kę, na czel ni ka Sta ni sła wa Ka zie ró da,
za stęp cę na czel ni ka Jó ze fa Se we ry na, ad iu tan ta
Sta ni sła wa Za rę bo wi cza, se kre ta rza Jó ze fa Wój ci ka,
skarb ni ka Sta ni sła wa Kwiet nia, go spo da rza Ja -
na Kwiet nia, od dzia ło wych Alek san dra Kwiet nia,
Sta ni sła wa Kacz mar czy ka, Ja na Pa to łę. Ko men dan -
tem re jo no wym zo stał Ste fan Ren ner ze Ska ły.

W stycz niu 1927r. Za rząd OSP Grze go rzo -
wi ce za ło żył kół ko ak tor skie w skła dzie: Ma ria Ja -
ku biec, An to ni na Ja ku biec, Wan da Szew czyk,
Anie la Ster nal, Ka mi la Za rę bo wicz (re ży ser ka),
Sta ni sław Za rę bo wicz, Jó zef Se we ryn, Jan Dy -
macz, Fe liks Kwie cień, Jan Ster nal, Sta ni sław
Kacz mar czyk, Piotr Pa to ła, Jan Pa to ła, Fe liks Ja -
nik, Ste fan Kmi ta. Kół ko szyb ko za czę ło wy sta -
wiać pierw sze sztu ki. Za po zy ska ne środ ki za ku -
pio no no we mun du ry dla dru hów.

La tem 1927r. dru ho wie wy je cha li do pierw -
sze go po ża ru we wsi Sie cie chio wi ce.

Pierw szą sie dzi bą OSP by ły po miesz cze nia
bu dyn ku wiej skie go w Grze go rzo wi cach Okup -
nych. W 1930r. dru ho wie z wła snych środ ków
za ku pi li becz ko wóz kon ny, ręcz ną si kaw kę, tłu -
mi ce i bo sa ki.

Ko lej nym waż nym wy da rze niem w hi sto rii
OSP by ło wrę cze nie i po świę ce nie sztan da ru
przy oka zji uro czy sto ści 10 – le cia.

W 1939r. hi tle row skie Niem cy na pa da ją
na Pol skę roz po czy na jąc II woj nę świa to wą. Kół -
ko ak tor skie za wie si ło wów czas dzia łal ność, OSP
dzia ła ło da lej. Dru ho wie otrzy ma li le gi ty ma cje
w j. nie miec kim. Sztan dar OSP miesz kań cy
ukry li.

Po woj nie wszyst ko wró ci ło do wcze śniej sze -
go sta nu, od ro dzi ło się kół ko ak tor skie, do dzia ła -
ją ce go nie zwy kle pręż nie OSP za pi sy wa li się no -
wi ochot ni cy. W 1952r. od by ła się uro czy stość
po świę ce nia za ku pio nej przez OSP no wej mo to -
pom py. W 1986r. Za rząd OSP pod kie run kiem
pre ze sa Lu cja na No gie cia i na czel ni ka Bo gu sła wa
Wój ci ka pod jął sta ra nia na rzecz bu do wy no wej
re mi zy. W tym sa mym ro ku za ku pio no do OSP
pierw szy w hi sto rii sa mo chód po żar ni czy mar ki
ŻUK.

Rok 2002 był szcze gól ny dla OSP Grze go rzo -
wi ce – po wie lu la tach cięż kiej pra cy i wy rze czeń
zo sta ła prze ka za na do użyt ku dru hów i miesz -
kań ców re mi za OSP.

Ko lej ne waż ne wy da rze nie to 12 sierp nia
2007r. – ju bi le usz 80 lat ist nie nia OSP Grze go -
rzo wi ce i po świę ce nie sa mo cho du bo jo we go mar -
ki STEYR.

Dzi siaj OSP Grze go rzo wi ce ob cho dzi 85 –
le cie swo je go ist nie nia. Przez te wszyst kie la ta
przez jej sze re gi prze wi nę ło się wie lu dru hów
stra ża ków, nie wszyst kim da ne by ło do cze kać tej
chwi li – Cześć ich pa mię ci!!! Obec nie OSP Grze -
go rzo wi ce li czy 28 dru hów stra ża ków. W skład
Za rzą du wcho dzą: pre zes Adam Pa to ła, wi ce pre -
zes Ar ka diusz Cie ślik, na czel nik Krzysz tof Ku -
bis, se kre tarz Le sław Pie ka ra, skarb nik Wal de mar
Kwie cień, go spo darz Wła dy sław Ku bis. W Ko -
mi sji Re wi zyj nej za sia da ją: prze wod ni czą cy Zyg -
munt Wój cik, człon ko wie Ja nusz Kraw czyk i Au -
gu styn Pa to ła.
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Wy daw ca: Gmin ny Ośro dek Kul tu ry 
w Iwa no wi cach

Tel.: /12/ 388-40-66, 
fax.: /12/ 388-40-30

Re da gu ją: 
Łu kasz Gliń ski – red. pro wa dzą cy,

Marta Góralczyk, Wiktoria Kuliś, Arkadiusz Dybka, Monika Świątek, AŚ, AW, Dorota Bartuś,
Helena Nawalany, Ewa Pieronek, Małgorzata Kwiecień, 

Łukasz Gliński

Opi nie i po glą dy pre zen to wa ne w pu bli ka cjach są opi nia mi i
po glą da mi au to rów pu bli ka cji i nie moż na ich uwa żać za sta no wi -
sko Re dak cji. Za treść ogło szeń i re klam re dak cja nie od po wia da.
Au to rzy tre ści, w tym zle ce nio daw cy re klam i ogło szeń na ru sza ją -

cy pra wo lub pra wem chro nio ne do bra osób trze cich mo gą po -
nieść z te go ty tu łu od po wie dzial ność kar ną lub cy wil ną 
– Re dak cja ma pra wo od mó wić pu bli ka cji ta kich tre ści. Re -

dak cja za strze ga so bie pra wo do ko ny wa nia skró tów, zmia ny ty -
tu łów, pod ty tu łów i po pra wek sty li stycz nych oraz od rzu ca nia na -
de sła nych ma te ria łów bez po da nia przy czy ny. Ma te ria łów nie za -
ma wia nych Re dak cja nie zwra ca.Prze ka zu jąc ma te ria ły do pu bli -
ka cji prze ka zu ją cy au to ma tycz nie oświad cza, że jest ich au to rem
lub po sia da zgo dę au to ra na ich pu bli ka cję.Prze druk w ca ło ści

lub frag men tach bez ze zwo le nia Re dak cji wzbro nio ny.
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SIATKA OGRODZENIOWA
SIATKA LEŚNA

SŁUPKI
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AKCESORIA MONTAŻOWE
bezpłatny transport

tel. 602 490 566

tel. 12 388 41 98, 12 388 40 29
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Dzień Eu ro py w Szko le Pod sta -
wo wej w Ce li nach

W Szko le Pod sta wo wej im. Św.
Ja na Bo sko, z oka zji Dnia Eu ro py
prze pro wa dzo ny zo stał VII już
Gmin ny Kon kurs Wie dzy o Unii
Eu ro pej skiej....

AR KA DIUSZ DYB KA
***
Ale by ła za ba wa!!!
W so bo tę, 26 ma ja w Szko le

Pod sta wo wej w Ce li nach od był się

V Fe styn Ro dzin ny...
MO NI KA ŚWIĄ TEK

***
Tak ba wi ła się Wi do ma
W nie dzie lę, 24 czerw ca

w Szko le Pod sta wo wej im. ks. Ja -
na Twar dow skie go w Wi do mej zor -
ga ni zo wa ny zo stał Pik nik Ro dzin ny
po łą czo ny z ob cho da mi 95 – le cia
ist nie nia Szko ły w Wi do mej....

AŚ

AR TY KU ŁY WY DA NIA IN TER NE TO WE GO GŁO SU IWA NO WIC

Pełna treść artykułów
wydania internetowego

Głosu Iwanowic dostępna
jest na stronie internetowej

Gminy Iwanowice
www.iwanowice.pl w

zakładce „Głos Iwanowic”
obok danego wydania

Głosu (ścieżka dostępu:
www.iwanowice.pl/Głos

Iwanowic/Głos Iwanowic -
sierpień 2012).


