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Wójt Gminy Iwanowice, Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice,
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
zapraszają na

DOŻYNKI GMINY IWANOWICE
we WŁADYSŁAWIE
PROGRAM DOŻYNEK GMINY IWANOWICE
13.00 - zbiórka
13.30 - przemarsz korowodu dożynkowego
14.00 - polowa Msza Święta Dziękczynna
15.00 – oficjalne otwarcie i powitanie zaproszonych gości
15.15 - ceremonia wręczenia chleba Wójtowi Gminy Iwanowice
przez Starostów dożynkowych
15.30 - rozstrzygnięcie konkursu na tradycyjny
Wieniec Dożynkowy i wręczenie nagród
15.45 - rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejsze stoisko
regionalne i wręczenie nagród

Organizator:

GMINNE ZAWODY OSP
więcej na stronie: 11

16.00 - CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
- występy dzieci szkolnych
- występy zespołów ludowych
- występy orkiestr z terenu Gminy Iwanowice
20.00 - Zespół „ITD band”zaprasza do tańca

Patronat:

OSP Władysław

WIZYTA DZIECI Z LITWY
W IWANOWICACH POPOŁUDNIE W MUZEUM
więcej na stronie: 15
więcej na stronie: 19
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Wycieczka GCKiB do Ojcowa

strona:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA
TERENIE GMINY IWANOWICE

Wybory sołtysa

Urząd Gminy Iwanowice informuje, że na terenie Gminy Iwanowice
aktualnie obowiązują następujące pory świecenia lamp ulicznych:
•
•
•
•

Włączanie – pół godziny po zachodzie słońca,
Wyłączanie – 23 30
Włączanie – 4 30
Wyłączanie – pół godziny przed wschodem słońca.

Włączanie i wyłączanie odbywa się automatycznie za pomocą
zaprogramowanych sterowników obsługiwanych przez właściciela sieci
energetycznej tj. Tauron Dystrybucja S.A. Na skutek chwilowych zaników
prądu zdarzają się przesterowania lub uszkodzenia sterowników co
skutkuje niewłaściwą porą świecenie lub jej brakiem. W celu usprawnienia
przekazywania informacji do Tauron Dystrybucja S.A., dotyczących
niewłaściwej pracy oświetlenia drogowego lub o nieczynnych lampach
ulicznych prosimy informować:
Bezpośrednio: Pogotowie energetyczne tel.: 991 lub do Urząd Gminy
Iwanowice tel. 12 388 -40-03 w. 24 e-mail inwestycje@iwanowice.pl
Przekazywane informacje powinny zawierać :
Nazwę miejscowości, rodzaj awarii, numery domów na wysokości których
zgłaszana jest awaria (ewentualnie nr słupa lub stacji transformatorowej),
nazwisko i imię osoby zgłaszającej.
W razie zgłoszenia e-mailowego można wykorzystać poniższy wzór tabeli:
Rodzaj awarii
(np. nieczynne
lampy,
niewłaściwa
pora świecenia)

Zgłoszenie awarii
oświetlenia drogowego

Numer domu
(lub słupów
energet. albo
stacji trafo)
na wysokości
której stwierdzono awarię

Data
stwierdzenia
awarii

Imię i nazwisko
zgłaszającego

Miejscowość:

Jan Czyżewski

R

Sesje Rady Gminy Iwanowice w Internecie!

ef leksja

Chcesz wiedzieć jakie decyzje podejmowane
są na sesjach Rady Gminy?!
Chcesz być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi
Twojego sołectwa, Gminy Iwanowice?!
Oglądaj sesje Rady Gminy Iwanowice w Internecie!
Dzięki uprzejmości redakcji „Gońca Małopolskiego” wszystkie sesje
Rady Gminy są nagrywane i w całości publikowane w Internecie.
Zapraszamy na stronę Urzędu Gminy do zakładki Iwanowice TV
www.iwanowice.malopolska.pl

TV

lub na strone YouTube kanał Refleksja TV
www.youtube.com/user/RefleksjaTV

Głos

Iwanowic

red. nacz. Monika Świątek
gckib@iwanowice.pl
Wydawca:
Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach
tel. 12 388 40 03 wew. 29
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Adres:
Iwanowice Wościańskie 99;
32-095 Iwanowice
e-mail: www.iwanowice.pl
Skład komputerowy i druk:
Agencja Reklamowa Reflection;
www.reflection.pl

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

W dniu 20 maja
br. odbyło się
zebranie wiejskie
mieszkańców
I w a n o w i c
Dwor skich,
podczas którego dokonano wyboru
nowego sołtysa. Jednogłośnie sołtysem
została wybrana Pani Ewa Gołda. Pani
Sołtys gratulujemy wyboru i życzymy
sukcesów w pracy na rzecz swojej
miejscowości oraz Gminy Iwanowice!

Wybory uzupełniające do
Rady Gminy Iwanowice
W dniu 8 maja br. odbyły się
wybory
uzupełniające
do
Rady
Gminy Iwanowice, podczas których
dokonano wyboru nowego Radnego
Gminy Iwanowice. Radną została
wybrana Pani Wiesława Musiałek.
Pani Radnej gratulujemy wyboru
i życzymy sukcesów w pracy na rzecz
Gminy Iwanowice!

Porozumienie
Podkrakowskie
W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyło
się Walne Zebranie Stowarzyszenia
Porozumienie Podkrakowskie. Stowarzyszenie działa od 2008 r. Jego
założycielami są m.in. Józef Krzyworzeka - Starosta Krakowski oraz Jacek
Krupa - obecnie Marszałek Województwa
Małopolskiego.
Celem
Stowarzyszenia jest m.in. inicjowanie,
wspieranie, utrwalanie i rozwijanie
wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu
rozwojowi
powiatu
krakowskiego oraz dobrobytowi jego
mieszkańców. Obecnie Stowarzyszenie
prowadzi m.in. Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz wydaje
gazetę „Nasz Powiat Krakowski”. Członkami władz Stowarzyszenia są m.in.
działacze samorządowi z poszczególnych gmin powiatu krakowskiego,
lokalni liderzy, przedsiębiorcy. Przewodniczącą Stowarzyszenia na nową
kadencję została wybrana Elżbieta
Burtan - Wójt Gminy Zabierzów. Do
Stowarzyszenia przynależy większość
wójtów i burmistrzów gmin powiatu krakowskiego, w tym od maja br.
Robert Lisowski - Wójt Gminy Iwanowice, który na Walnym Zebraniu został
wybrany do Komisji Rewizyjnej. Informacje o działalności Stowarzyszenia
można znaleźć na stronach:
www.porozumieniepodkrakowskie.pl
oraz www.naszpowiatkrakowski.pl.
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MAPA GMINY
IWANOWICE
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
przygotowało
mapę
turystyczną
Gminy
Iwanowice.
Mapa
będzie
bezpłatnie
dostarczona
do
szkół,
świetlic wiejskich oraz innych instytucji
użyteczności publicznej. Mieszkańców
zainteresowanych otrzymaniem mapy
zapraszamy do Biblioteki w Iwanowicach.

CZYSZCZENIE
KORYTA MINÓŻKI
Małopolski
Zarząd
Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Krakowie na
wniosek Urzędu Gminy Iwanowice zlecił
prace przy czyszczeniu koryta Minóżki (od
ujścia do Dłubni w kierunku Sułkowic).
Prace zrealizowano na odcinku 3 km
i obejmowały koszenie trawy oraz częściowe pogłębienie koryta.

Budowa S-7
W dniu 31 maja br. w odbyło
się w Widomej spotkanie zorganizowane
przez przedstawicieli GDDKiA z mieszkańcami naszej Gminy odnośnie budowy
trasy S7.
Najważniejsze informacje ze spotkania są
następujące:
—— w VII 2018 r. planowane
jest uzyskanie decyzji ZRID,
która pozwoli rozpocząć
proces wykupu działek;
—— blisko 56-kilometrowa
trasa powinna zostać
ukończona w 2021 r.
—— będzie realizowana
w trzech częściach.
Szczegółowe informacje na temat budowy poszczególnych odcinków trasy
przebiegającej
przez
obszar
Gminy
Iwanowice dostępne są na stronach:
http://s7-widoma-krakow.pl/
http://s7moczydlo-widoma.pl/

z życia gminy
Nowe nakładki
asfaltowe na 10
km dróg gminnych
i powiatowych
Zakończył się pierwszy etap inwestycji drogowych na terenie naszej
Gminy. Położyliśmy nowe nakładki
asfaltowe na 4 km 576 metrach bieżących dróg gminnych oraz 5 km 293
metrach dróg powiatowych (przy finansowaniu 40% Gmina Iwanowice
i 60% Powiat Krakowski). Całkowity
koszt tych inwestycji wyniósł 1 mln
700 tys. zł. Drugi etap inwestycji
drogowych będzie realizowany na
przełomie sierpnia i września br.
Planujemy
wówczas
wyasfaltować ponad 4 km dróg gminnych.
Szczegółowe informacje przedstawimy po rozstrzygnięciu przetargu.

Nowe
nakładki
na
drogach
gminnych:
1. Celiny - Solcówki długość 150 metrów bieżących
2. Grzegorzowice Małe - 1 010 mb
3. Grzegorzowice Wielkie Władysław - 792 mb
4. Krasieniec Stary - kierunek Rzeplin - 1208 mb
5. Narama - Kozierów - 815 mb
6. Sieciechowice - Zarzecze - 405 mb
Nowe nakładki na drogach gminnych wewnętrznych:
1. Poskwitów - os. Zośki - 116 mb
2. Zagaje - w kierunku p.
Kijaka - 80 mb
Nowe
nakładki
na
drogach
powiatowych:
1. Celiny DP2139K - 1957
metrów bieżących
2. Przestańsko DP2141K - 1752 mb
3. Celiny K1173 - 320 mb
4.

Sieciechowice DP
2140K - 1264 mb.
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KONSULTACJE NAZW ULIC W NARAMIE
W związku z realizacją zadania
pod nazwą „NAZEWNICTWO ULIC
I NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI
W
MIEJSCOWOŚCI
NARAMA”

Prosimy o zapoznanie się z propozycjami i przesłanie w ciągu miesiąca
Urząd Gminy w Iwanowicach przed- ewentualnych uwag do projektu.
stawia mapę Naramy z propozycją
Właściciele prywatnych działek
nazw ulic, oraz wykaz nazw ulic z przy(które stanowią drogi dojazdowe
porządkowanymi numerami działek.
do posesji) dla których nie nadano
nazw ulic, a którzy chcą aby droga
dojazdowa posiadała nazwę, powinni
złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu
Gminy w Iwanowicach w terminie do
31.07.2016 r. Wniosek powinien być
złożony i podpisany przez właściciela
lub wszystkich współwłaścicieli drogi.
(Wzór wniosku dostępny jest na stronie http://iwanowice.pl/aktualnosci/
661/konsultacje-nazw-ulic-w-naramie)
Jednocześnie
informujemy,
że
ostateczna wersja nazw ulic będzie konsultowana z mieszkańcami
Naramy na zebraniu wiejskim. Termin
zebrania wiejskiego będzie ustalony w
terminie późniejszym.
Uwagi i wnioski prosimy składać w formie pisemnej na dziennik
podawczy lub mailowo na adres:
sekretariat@iwanowice.pl

Bezpieczna
Małopolska dla OSP

—— torby ratownicze PSP R1
wyposażone m.in. w szynę
Kramera i deskę ortopedyczną
dla OSP Celiny, OSP
Poskwitów i OSP Widoma.

Gmina Iwanowice już po raz drugi
otrzymała dofinansowanie w ramach
Dofinansowanie Urzędu Marszałprogramu Bezpieczna Małopolska.
W ubiegłym roku była to kwota kowskiego wynosi 50% wartości
ponad 30 tys. zł. W tym roku ponad zakupionego sprzętu. Pozostała kwota
pochodzić będzie z budżetu Gminy
19 tys. zł z przeznaczeniem na:
Iwanowice.
—— kompletny system
selektywnego wybierania
Dziękujemy Panu Marszałkowi
dla OSP Damice;
Wojciechowi Kozakowi oraz Panu
Markowi Piekarze za wsparcie
—— pilarkę ratowniczą
dla OSP Widoma;
tej inicjatywy.

Inwestycje
w remizy OSP
Rozpoczęły się remonty w remizach
Ochotniczych Straży Pożarnych. Na
chwile obecną zrealizowano inwestycje w OSP Narama, OSP Krasieniec
Stary, OSP Grzegorzowice oraz OSP
Celiny. Trwa termomodernizacja remizy OSP w Władysławie oraz Zalesiu.
W lipcu rozstrzygnięty zostanie
przetarg na kompleksową modernizację remizy OSP w Iwanowicach.
Całkowity koszt tych inwestycji wyniesie ok. 360 000 zł.

strona:
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EGZAMIN KOŃCZĄCY GIMNAZJUM 2015/2016

SPRAWDZIAN KOŃCZĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ 2015/2016 R.

Inwestycje
w szkołach
Remont łazienek w szkole podstawowej w Iwanowicach
Trwa remont w szkole podstawowej
w Iwanowicach. Wyremontowane
zostaną trzy łazienki, drzwi wejściowe do pomieszczeń na parterze oraz
zostanie pomalowany korytarz łączący szkołę podstawową z gimnazjum.
Całkowita wartość inwestycji wynosi
55 tys. zł i finansowana jest z budżetu
Gminy Iwanowice.
Remont pokrycia dachu na budynku
szkoły w Grzegorzowicach
W lipcu br. rozpocznie się remont dachu na budynku szkoły
w Grzegorzowicach. Wartość inwestycji wynosi ponad 47 tys. złotych.
Środki na remont pochodzą z funduszu
sołeckiego
Grzegorzowic
Wielkich i Grzegorzowic Małych,
budżetu Gminy Iwanowice oraz
środków z dotacji oświatowej zwróconych do budżetu Gminy przez
Organ
Prowadzący
Gimnazjum
w Grzegorzowicach.

Remont szatni i placu zabaw w szkole
w Widomej
Trwa remont szatni w szkole podstawowej w Widomej. Od września
uczniowie będą mieć do dyspozycji
m.in. nowe szafki na książki i ubrania. Ponadto, powstanie dodatkowy,
drewniany plac zabaw przy szkole.
Całkowita wartość inwestycji wynosi
ponad 70 tys. zł i została sfinansowana
z środków dotacji oświatowej zwróconej do budżetu Gminy przez Organ
Prowadzący Szkołę w Widomej.

Pomoce dydaktyczne
dla szkoły
podstawowej
w Iwanowicach
Ponad 30 tys. złotych otrzymała
Gmina
Iwanowice
na
zakup
wyposażenia
w
celu
podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i zajęć rewalidacyjnych w szkole
podstawowej w Iwanowicach. Środki
te pochodzą z konkursu MEN na
podział 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.
W ramach wyposażenia zakupione
zostaną m.in. meble, programy komputerowe, zestawy multimedialne,
gry i podręczniki edukacyjne.
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Fundusz sołecki na 2017 rok
Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba
mieszkańców
danego
sołectwa
(Lm) (4)

Harmonogram zebrań wiejskich dotyczących
podziału funduszu sołeckiego na rok 2017

Wysokość
środków
przypadających na dane
sołectwo

1 BISKUPICE

379

15 878,38 zł

2 CELINY

673

23 940,98 zł

3 DAMICE

287

13 355,39 zł

4 DOMIARKI

211

11 271,18 zł

5 GRZEGORZOWICE
MAŁE

166

10 037,11 zł

6 GRZEGORZOWICE
WIELKIE

256

12 505,25 zł

7 IWANOWICE
DWORSKIE

539

20 266,19 zł

8 IWANOWICE
WŁOŚCIAŃSKIE

559

20 814,66 zł

9 KR ASIENIEC STARY

289

13 410,24 zł

10 KR ASIENIEC
ZAKUPNY

332

11 LESIENIEC
12

Nazwy Sołectw

Miejsce
spotkania

Termin
spotkania

1

Biskupice

REMIZA OSP

27.08.2016
godz. 1900

2

Celiny

ŚWIETLICA
WIEJSK A

02.09.2016
godz. 1800

3

Damice

REMIZA OSP

23.09.2016
godz. 1800

4

Domiarki

DOM SOŁT YSA

15.09.2016
godz. 1900

5

Grzegorzowice Małe,
Grzegorzowice
Wielkie

REMIZA OSP

25.09.2016
godz. 1900

UR ZĄD GMINY
- sala obrad

6.09.2016
godz. 1900

Lp.

6 Iwanowice Dworskie

MASZKÓW

13 NAR AMA

7

7

Iwanowice
Włościańskie

UR ZĄD GMINY
- sala obrad

9.09.2016
godz. 1900

8

Krasieniec Zakupny
Krasieniec Stary

REMIZA OSP

27.09.2016
godz. 1800(KZ)
godz. 1900(KS)

9

Lesieniec

ŚWIETLICA
WIEJSK A
w LESIEŃCU

25.09.2016
godz. 1600

14 589,46 zł

10

Maszków

REMIZA OSP

22.08.2016
godz. 1900

175

10 283,93 zł

11

Narama

REMIZA OSP

7.09.2016
godz. 1800

550

20 567,85 zł

12

Przestańsko

886

27 423,80 zł

REMIZA OSP
Poskwitów

19.09.2016
godz. 1900

13

Poskwitów Nowy

REMIZA
OSPPOSKWITÓW

16.09.2016
godz. 1900

14

Poskwitów Stary

ŚWIETLICA
WIEJSK A

26.08.2016
godz. 1900

14 POSKWITÓW
NOWY

433

17 359,27 zł

15 POSKWITÓW
STARY

254

12 450,41 zł

16 PRZESTAŃSKO

194

10 804,98 zł

15

Sieciechowice

REMIZA OSP

14.09.2016
godz. 1800

1 103

27 423,80 zł

16

Sułkowice

REMIZA OSP

5.09.2016
godz. 1800

18 SUŁKOWICE

393

16 262,31 zł

337

14 726,58 zł

Władysław

REMIZA OSP

19 WIDOMA

17

24.09.2016
godz. 1900

20 WŁ ADYSŁ AW

150

9 598,33 zł

18

Widoma

REMIZA OSP

17.09.2016
godz. 1800

ZAGAJE

65

7 267,31 zł

19

Zagaje

DOM SOŁT YSA

19.08.2016
godz. 1900

22 ZALESIE

303

13 794,17 zł

23 ŻERKOWICE

323

14 342,65 zł

20

Zalesie

REMIZA OSP

22.09.2016
godz. 1800

8 857

358 374,22 zł

21

Żerkowice

REMIZA OSP

20.09.2016
godz. 1900

17 SIECIECHOWICE

21

Łącznie

23

Poświęcenie Samochodu Jednostki OSP Sieciechowice
Ochotnicza Straż Pożarna w Sieciechowicach zaprasza
na uroczystości związane z poświęceniem Samochodu
Jednostki OSP Sieciechowice.
Uroczystość odbędzie
się 18
i rozpocznie Mszą Św. o godz. 1400.

września

2016

Jubileusz 90 –lecia OSP Narama
Ochotnicza Straż Pożarna w Naramie zaprasza na uroczystości związane z obchodami 90 – lecia OSP Narama.
Uroczystość odbędzie się 14 sierpnia 2016 i rozpocznie
o godz. 13 30 przemarszem jednostek OSP oraz Mszą Św.
w Kościele Parafialnym w Naramie.
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ZNIESŁAWIENIA I POMÓWIENIA PANI ANNY
Oświadczenie
Wójta Gminy
W związku z publikacją artykułu pt. „Kontrowersyjna komisja.
Dyrektorka zasłabła” autorstwa
Barbary Ciryt w papierowym i internetowym wydaniu Dziennika
Polskiego w dniu 9 czerwca 2016 r.
na zasadzie art. 31 a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe ( Dz. U. nr 4 poz. 24)
oraz pełnym oszczerstw wywiadem jaki Pani Anna Szczepanik
- dyrektor Gminnego Zespołu
Szkół w Iwanowicach udzieliła
w gazecie „Wici znad Dłubni”, opublikowanym również w internecie
wyjaśniam co następuję:
Posiedzenie
Komisji
Edukacji,
Kultury,
Zdrowia,
Sportu
i Promocji Gminy było efektem
wysyłania przez Panią Dyrektor
Annę Szczepanik do wiadomości
Pani Przewodniczącej Komisji Edukacji - Lucyny Marchańskiej oraz
Przewodniczącego Rady Gminy
- Mirosława Rosy korespondencji skierowanej do Wójta Gminy
w sprawie arkusza organizacyjnego
na rok 2016/2017.

z egzaminu po 6 klasie szkoły podstawowej z matematyki i języka
polskiego nie przekroczyła trzeciej
staniny i była najniższa od wielu
lat. Z matematyki uczniowie 6 klasy
uzyskali średnią 48% (w ubiegłym
roku 62,50%) a z języka polskiego
63% (w ubiegłym roku 70,90%).
Pomówieniem jest, że w trakcie rozmowy na ten temat wykpiwałem,
wyśmiewałem pracę nauczycieli
szkoły oraz poniżałem ich wobec
radnych i urzędników. W zasadzie
poprosiłem o odpowiedź na trzy
pytania: Dlaczego wyniki z roku na
rok są coraz słabsze z języka polskiego i matematyki? Dlaczego ci sami
słabi uczniowie, potrafili tak dobrze
napisać test z języka angielskiego
(na poziomie 75%)? Jakie działania
naprawcze Pani Dyrektor planuje
wprowadzić w szkole, aby uczniowie uzyskiwali lepsze wyniki?

Jeśli chodzi o Pana Konserwatora
i konieczność obsługi przez niego
„profesjonalnego urządzenia nagłaśniającego” to nie wiem, co Pani
Dyrektor ma na myśli. Podobne
urządzenia znajdują się w innych
szkołach na terenie Gminy i są obsługiwane przez nauczycieli oraz
uczniów.
Nieprawdą jest to co napisała
Pani Barbara Ciryt, że powiedziałem jej, że Pani Przewodnicząca
Komisji Lucyna Marchańska jest
odpowiedzialna za jej przebieg.
Poinformowałem jedynie Panią
Redaktor, że spotkanie odbyło
się w trakcie posiedzenia Komisji
Edukacji i informacje na temat
jej przebiegu może uzyskać od
Przewodniczącej.

W trakcie posiedzenia Komisji
pojawiło się kilka dodatkowych tematów, dużo ważniejszych, na które
Nie jest prawdą, aby tematem Pani Anna Szczepanik nie potrafiła
posiedzenia Komisji były sprawy udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
oszczędności, które jakoby zakłóciły Te pytania są następujące:
pracę nauczycieli. Nie jest prawdą, że
—— Dlaczego aneks arkusza
w roku szkolnym 2015/2016 zostały
organizacyjnego na rok
zmniejszone godziny rewalidacji.
szkolny 2015/2016 nie został
W roku szkolnym było zaplanowazatwierdzony przez Wójta
nych 12 godzin rewalidacji. W trakcie
Gminy Iwanowice oraz
wpisane do tego arkusza
Tematem posiedzenia Komisji były roku szkolnego doszły ponadto
dwie
godziny
w
związku
z
uczenpensum godzin nauczycieli
dwie sprawy:
nicą, która otrzymała orzeczenie
w części nie odpowiadają
—— omówienie wyników
z poradni pedagogiczno-psycholotygodniowemu wymiarowi
egzaminu po VI klasie
gicznej.
Co
więcej
nauczyciele
mają
godzin ich pracy?
szkoły podstawowej
finansowane dodatkowe zajęcia,
w Iwanowicach;
—— Dlaczego Pani Dyrektor nie
godziny nadliczbowe oraz zastępstosuje się do uchwały Rady
—— omówienie kwestii
stwa. Od września 2015 r. do maja
Gminy Iwanowice z sierpnia
finansowych związanych
2016 r. kosztowały one Urząd
2015 r. w sprawie obniżonego
z bieżącym funkcjonowaniem
Gminy ponad 70 tys. zł.
pensum dla dyrektorów
Gminnego Zespołu Szkół
i wicedyrektorów szkół
w Iwanowicach oraz w
Nie jest prawdą, że w szkole były
samorządowych?
roku szkolnym 2016/2017.
„wyłączane piece”. Wprowadzono
jedynie
programowanie
strefo—— Dlaczego Pani Dyrektor nie
Na Komisję zostały zaproszozaktualizowała statutów
ne jedynie Pani Dyrektor Anna we, ograniczające temperaturę do
gimnazjum i szkoły
Szczepanik i Pani Wicedyrektor 18 stopni w nocy i 23 stopni w dzień.
podstawowej, które we
Dorota Dryja-Zębala. Na Komisję Na wniosek rodziców dzieci uczęszwrześniu 2015 r. powinny
przyszła także Pani Krystyna czającej do jednej z klas (najbardziej
być dostosowane do statutu
Różycka - nauczycielka mate- skrajnej i z nieocieplonym stropem)
Gminnego Zespołu Szkół
matyki w szkole podstawowej, w ciągu kilku dni przywrócono
zgodnie z uchwałą Rady
zaproszona przez Panią Dyrektor ustawienia sterownika pieca przed
Gminy z kwietnia 2015 r.?
Annę Szczepanik. Średnia wyników zamianami.
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SZCZEPANIK ZWERYFIKUJE SĄD KARNY
—— Dlaczego Pani Dyrektor nie
dostarczyła w ustawowym
terminie kompletnego
arkusza organizacyjnego
szkoły na rok 2016/2017
zgodnie z zarządzeniem
wójta z kwietnia br.?
—— Dlaczego Pani Dyrektor nie
udostępniła dokumentacji
finansowo-administracyjnej
szkoły w celu wyjaśnienia
bardzo dużej liczby godzin
ponadwymiarowych
i zastępstw?

W związku z brakiem wyjaśnień su karnego. W najbliższym czasie
ze strony Pani Dyrektor w sprawach finansowo-administracyjnych
przeprowadzono kontrolę w tym za-

zostanie także przygotowane pismo
do

Rzecznika

Dyscyplinarnego

kresie w Gminnym Zespole Szkół w dla Nauczycieli przy Wojewodzie
Iwanowicach. O wynikach tej kontroli poinformujemy mieszkańców
po jej zakończeniu.
W

związku

sławieniem,

publicznym
złożyłem

do

znie-

Małopolskim w związku z publicznymi wypowiedziami Pani Anny
Szczepanik pomawiającymi wójta

Sądu i urzędników gminy.

Rejonowego w Krakowie prywat-

Robert Lisowski

ny akt oskarżenia przeciwko Pani
Annie Szczepanik z art. 212 § 2 kodek-

Wójt Gminy Iwanowice

Oświadczenie
Skarbnik Gminy

pracy pracowników i uczniów oraz
przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

czątką Gminnego Zespołu Szkół
i podpisana za zgodność z oryginałem przez Panią Wicedyrektor.

W związku z nieprawdziwymi infor- 4.
macjami odnośnie kontroli w Gminnym
Zespole Szkół w Iwanowicach jakie
Pani Dyrektor Anna Szczepanik przedstawiła w gazecie „Wici z nad Dłubni”,
opublikowanej również w internecie
wyjaśniamy co następuje:

Pomówieniem jest sugerowanie 5.
przez Panią Annę Szczepanik, że
na potrzeby kontroli kserowano
dzienniki lekcyjne wraz z ocenami
i danymi dzieci.

Na żadnym z etapów kontroli osoby
kontrolujące nie miały wglądu w
dane osobowe dzieci jak również ich
oceny. Nigdy również nie zgłaszano
do Pani Anny Szczepanik oraz innych pracowników szkoły potrzeby
posiadania przez Urząd Gminy takich danych do celów kontrolnych.

1.

Kontrola
została
dzona w dniach 15
2016 r. W dniu 16
Anna
Szczepanik
na w szkole i
w procesie kontroli.

2.

Kontrola została przeprowadzona w związku z faktem, że Pani
Anna Szczepanik, mimo pisemnego polecenia Wójta Gminy nie
udostępniła dokumentacji finansowo-administracyjnej
szkoły
w celu wyjaśnienia bardzo dużej
liczby godzin ponadwymiarowych
i zastępstw za okres od 1 września
2015 r. do maja 2016 r.

3.

przeprowa- 16 czerwca
czerwca Pani
była
obecuczestniczyła

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z Ustawą o systemie
oświaty, która bardzo konkretnie
określa zakres nadzoru organu prowadzącego. Nadzór ten obejmuje
sprawy finansowe i administracyjne, a w szczególności prawidłowość
dysponowania przyznanymi szkole
środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem, przestrzeganie
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

Dziennik pedagoga został skopiowany przez Panią pedagog, która
własnoręcznie
zakreśliła
dane
uczniów w sporządzanych przez 6.
siebie notatkach. W kopiowanych
dokumentach znajdują się również dzienniki lekcyjne, jednak są
to tylko i wyłącznie tematy zajęć,
które posłużą do weryfikacji faktycznie przepracowanych godzin
przez nauczycieli. W czasie kopiowania dokumentów obecna
była Pani Wicedyrektor oraz Pani
Sekretarka. Po skopiowaniu potrzebnych dokumentów, w dniu 16
czerwca (czyli w dniu, w którym
Pani A. Szczepanik była obecna
w szkole) został sporządzony protokół przekazania, a każda strona
dokumentu została opatrzona pie-

Szkoda, że Pani Anna Szczepanik,
która tak łatwo zarzuca innym
naruszanie przepisów o ochronie
danych osobowych, sama ich nie
przestrzega. Przy okazji poinformowania Urzędu Gminy o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, przesłano
mailem z sekretariatu Gminnego
Zespołu Szkół w Iwanowicach
indywidualne dane uczniów zdających egzamin, w tym: imię
i nazwisko, PESEL, datę urodzenia
oraz dokładne wyniki przypadające
na każdego ucznia.
W imieniu kontrolujących
Joanna Domajewska
Skarbnik Gminy

PHU BM MOTORS SERWIS
Krzysztof Kwiecień poszukuje
pilnie mechanika i elektromechanika
do napraw samochodów ciężarowych.
Kontakt: 604 215 058
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Gminny Program
Rewitalizacji
- konsultacje
Na
mocy
uchwały
nr XIV/137/2016 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 27 stycznia
2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu
Rewitalizacji Gminy Iwanowice
na lata 2016 – 2022 trwają
prace
nad
stworzeniem
tego dokumentu.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego
obszarów
zdegradowanych,
prowadzony
w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez
interesariuszy rewitalizacji na
podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Zakończyliśmy I etap prac
nad przygotowaniem Gminnego
Programu Rewitalizacji. Po opracowaniu diagnozy i wyznaczenia
obszaru, na którym podejmowane będą działania rewitalizacyjne
przekazujemy Państwu opracowania do konsultacji.
Obszar rewitalizacji nie może
być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez
więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Wyznaczony obszar zdegradowany, będący jednocześnie
obszarem rewitalizacji stanowi 11,32% powierzchni Gminy
i zamieszkuje go ok. 25%
mieszkańców populacji gminy
Iwanowice.
Konsultacje
zamieszczonych
poniżej dokumentów odbywać
się będą poprzez zamieszczone
formularze na stronie internetowej Urzędu Gminy do 31 lipca
2016 roku.
Istnieje również możliwość ustnych konsultacji poprzez złożenie
ustne uwag w Urzędzie Gminy
Iwanowice – umówienie terminu
należy dokonać pod numerem
tel. 12 388 40 30.
Zapraszamy do konsultacji.

Informacja ze
spotkania z Kołami
Łowieckimi

Na spotkaniu ustalono plan działań
mających
na
celu
ochronę
gospodarstw w poszczególnych miejscowościach. Rolnicy, którzy ponieśli
szkody mogą składać do Polskiego
Związku
Łowieckiego
wnioski
o odszkodowanie (wzory wniosków
dostępne są w Urzędzie Gminy
oraz na stronie internetowej http://
iwanowice.pl/aktualnosci/573/informacja-ze-spotkania-rolnikow-z-przedstawicielami-kol-lowieckich-knieja-i-zubr

Obwód Koła Łowieckiego „Knieja”
obejmuje
miejscowości:
Maszków,
Zalesie, Domiarki, Poskwitów Stary
W dniu 18 maja br. odbyło się i Nowy oraz Widomą.
w
Urzędzie
Gminy
spotkanie
Obwód Koła Łowieckiego „Żubr”
rolników zamieszkujących południowe obejmuje
miejscowości:
Żerkowice,
miejscowości naszej Gminy z przed- Damice, Krasieniec Stary i Zakupny,
stawicielami Kół Łowieckich „Knieja” Naramę i Sułkowice.
i „Żubr”. Spotkanie dotyczyło dużej
Kontakt telefoniczny do przedstawicieilości szkód wyrządzonych w gospodarli Koła Łowieckiego „Żubr”: 609099842
stwach rolnych i sadowniczych przez
- Prezes Koła; 526195105 - Łowczy.
zwierzynę łowną, głównie sarny, lisy
i dziki. W ostatnim okresie populacja
Kontakt telefoniczny do przeddzików wzrosła o 300%, lisów o 100% stawiciela
Koła
Łowieckiego
a saren o 30%.
„Knieja”: 603 637 715 p. Jerzy Chmiel.

z życia gminy
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Gminne Zawody SportowoPożarnicze w Biskupicach
W niedzielę 12 czerwca 2016 r. boisko sportowe
w Biskupicach stało się areną zmagań sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice. Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze zostały zorganizowane przez
Wójta Gminy Iwanowice oraz OSP Biskupice. Do boju,
oprócz siedemnastu drużyn seniorskich (trzech żeńskich
i czternastu męskich), stanęło także dziewięć drużyn młodzieżowych (w tym trzy żeńskie oraz sześć męskich).
Każda z drużyn wzięła udział w dwóch konkurencjach.
Pierwsza z nich to sztafeta 7x50 m z przeszkodami, w której
zawodnicy do pokonania mieli m.in. ściankę czy równoważnię. Drugą konkurencją były ćwiczenia bojowe, które
polegały na uruchomieniu motopompy, rozwinięciu oraz
złączeniu węży, a następnie na strąceniu strumieniem
wody rozłożonych na podstawach pachołków oraz trafieniu
do tarczy. O wygranej decydował czas wykonania obydwu
zadań oraz (ewentualne) punkty karne.
Dziewięcioosobowa komisja sędziowska, której przewodniczył mł. bryg. Zbigniew Głąb, po podsumowaniu
wyników ustaliła następującą kolejność miejsc w klasyfikacji generalnej:
Drużyny Młodzieżowe Dziewczęta
I. miejsce OSP Sieciechowice z wynikiem 117 pkt
II. miejsce OSP Poskwitów z wynikiem 119 pkt
III. miejsce OSP Celiny z wynikiem 152 pkt
Drużyny Młodzieżowe Chłopcy
I. miejsce OSP Sieciechowice z wynikiem 96 pkt
II. miejsce OSP Celiny z wynikiem 99 pkt
III. miejsce OSP Władysław z wynikiem 102 pkt
Drużyny Seniorskie Kobiety
I. miejsce OSP Poskwitów z wynikiem 121 pkt
II. miejsce OSP Damice z wynikiem 156 pkt
III. miejsce OSP Sułkowice z wynikiem 164 pkt
Drużyny Seniorskie Mężczyźni
I. miejsce ex aequo OSP Poskwitów oraz
OSP Sieciechowice z wynikami 107 pkt
II. miejsce OSP Celiny z wynikiem 110 pkt
III. miejsce OSP Biskupice z wynikiem 111 pkt
Zmagania drużyn zostały uhonorowane pamiątkowymi
pucharami i dyplomami, a także nagrodami pieniężnymi
ufundowanymi z budżetu Gminy Iwanowice (z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP).
Przebieg zawodów bacznie obserwowali zaproszeni goście m.in. Łukasz Wróblewski – Zastępca Wójta Gminy
Iwanowice, Mirosław Rosa – Przewodniczący Rady Gminy
Iwanowice, Marek Piekara – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Krakowskiego.
Wszystkim Druhnom i Druhom biorącym czynny udział
w rywalizacji sportowo-pożarniczej gratulujemy sprawności fizycznej, jednocześnie dziękując za dostarczenie
licznie zgromadzonej publiczności pozytywnych wrażeń
oraz emocji.
Składamy także serdeczne podziękowania dla gospodarzy
– OSP Biskupice – za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu zawodów.
Magdalena Wieczorek
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ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO
OSP W IWANOWICACH
W sobotę – 30 kwietnia 2016 r. –
w remizie OSP Sieciechowice odbył
się
Zjazd
Oddziału
Gminnego
Związku
Ochotniczych
Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Iwanowicach, podczas którego na
kolejną, pięcioletnią kadencję wybrano Zarząd Oddziału i Komisję
Rewizyjną. W trakcie spotkania wytypowano również przedstawicieli
do Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP.
W Zjeździe udział wzięli delegaci ze
wszystkich piętnastu jednostek OSP
z terenu Gminy Iwanowice (z głosem
decydującym, wybrani na zebraniach
sprawozdawczo-wyborczych), przedstawiciele władz samorządowych,
ustępujący członkowie Zarządu oraz
zaproszeni goście.
Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie – od otwarcia zjazdu i powitania
zgromadzonych, czego dokonał ustępujący Prezes Zarządu Gminnego OSP
Edward Stopiński. Kolejnym krokiem
był wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zjazdu. W drodze głosowania
przewodniczącym został druh Stanisław Lis, który sprawnie poprowadził
Zjazd, pilnując porządku obrad. Na stanowisko sekretarza wybrano druha
Pawła Morka. Następnie powołano
komisje zjazdowe, tj. mandatową, wyborczą, uchwał i wniosków, skrutacyjną.
W kolejnym etapie Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP Województwa Małopolskiego
i jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Krakowskiego
Leszek Zięba oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury
i Budownictwa Łukasz Smółka dokonali dekoracji zasłużonych druhów
z jednostki OSP w Sieciechowicach
odznakami pożarniczymi, a także wręczyli im pamiątkowe dyplomy. Później

przedstawiono sprawozdanie z działal- W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
ności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
Stanisław Sołga
po czym ustępującemu Zarządowi
– Przewodniczący,
udzielono absolutorium. W dalszej częMariusz Rachwaniec
ści odczytane zostały projekty uchwał
– Wiceprzewodniczący,
Zjazdu, które poddano głosowaniu.
Wojciech Kupczyk - Sekretarz.
Po krótkiej przerwie przewodniZjazd swą obecnością zaszczyciło
czący Zjazdu ogłosił skład nowo
wybranego Prezydium Zarządu oraz wielu szanownych gości, m.in. wspomniani wcześniej Leszek Zięba i Łukasz
Komisji Rewizyjnej.
Smółka, jak również Elżbieta Duda
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP – Poseł na Sejm RP, Robert Lisowski
RP w Iwanowicach przedstawia – Wójt Gminy Iwanowice, Mirosław
się następująco:
Rosa
–
Przewodniczący
Rady
Gminy Iwanowice, Marek Piekara –
Edward Stopiński – Prezes,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Janusz Góralczyk – Wiceprezes,
Krakowskiego, Anna Tarko – Sekretarz
Paweł Adamek – Wiceprezes,
Gminy Iwanowice, Monika Świątek –
Jacek Sobczyk – Komendant,
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach, Kazimierz
Andrzej Góralczyk –
Pięta – Komendant Komisariatu Policji
Zastępca Komendanta,
w Skale, Zbigniew Tomaszek – Zastępca
Magdalena Wieczorek –
Dyrektora MODR w Karniowicach,
Sekretarz,
Zbigniew Grzyb, Jarosław Karczyński
Adam Padło - Skarbnik,
– Pełnomocnik PiS w Gminie
Tadeusz Kurbiel –
Iwanowice, Sylwia Lis – Sołtys wsi
Członek Prezydium,
Sieciechowice. Wielu z zaproszonych
gości skierowało ciepłe słowa do
Robert Lisowski –
zgromadzonych druhów. W swych wyCzłonek Zarządu,
stąpieniach wielokrotnie podkreślali,
Monika Świątek –
jak ważną rolę w lokalnych społecznoCzłonek Zarządu,
ściach odgrywają strażacy-ochotnicy,
Wiesław Kaczka –
płynęły wyrazy uznania i podziwu.
Członek Zarządu,
Nie brakowało również gratulacji dla
Wiesław Kmita –
nowo wybranych władz.
Członek Zarządu,
O oprawę artystyczną spotkania
Marcin Misiak – Członek Zarządu,
zadbała strażacka Orkiestra Dęta
Adam Patoła – Członek Zarządu,
,,Naramianka” pod batutą druha
Jerzego Piekary.
Zbigniew Piekara –
Członek Zarządu,
Nowemu
Zarządowi
Oddziału
Czesław Pobędza –
Gminnego ZOSP RP w Iwanowicach
Członek Zarządu,
życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych działań na rzecz poprawy
Michał Sienko – Członek Zarządu,
bezpieczeństwa w naszej gminie.
Andrzej Wywiał –
Członek Zarządu.
Magdalena Wieczorek

z życia gminy
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RODZINA ZNACZY WIELE
Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację,
że trzech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Iwanowicach, tworząc grupę nieformalną, od
czerwca 2016 r. rozpoczęło realizację projektu pt: „Rodzina
znaczy Wiele”.
Środki na ten cel zostały pozyskane przez pracowników w ramach konkursu grantowego „Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich - Małopolska Lokalnie” edycja 2016.
Grupę docelową w projekcie stanowią rodziny z terenu
Gminy Iwanowice, objęte wsparciem asystenta rodziny.
Inicjatywa zakłada następujące cele:
—— kształtowanie prawidłowych
wzorców rodzicielskich
—— rozwijanie kompetencji społecznych
wśród dzieci i rodziców

—— kształtowanie podstawowych umiejętności
radzenia sobie dzieci w trudnych sytuacjach
—— redukowanie napięć emocjonalnych
oraz wyrażanie emocji i przeżyć
—— wzmacnianie poczucia własnej wartości
—— integracja rodziny
—— poszerzenie integracji grupowej dzieci
i rodziców ze społecznością
—— motywowanie do poprawy sytuacji
życiowej i kondycji rodziny.
W okresie czerwiec - lipiec 2016 r. zaplanowano działania:
Zadanie 1: Warsztaty dla rodziców w zakresie propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich
i umiejętności psychospołecznych.
Zadanie 2: Warsztaty dla dzieci - zajęcia psychoedukacyjne z elementami psychodramy w działaniu.
Zadanie 3: Spotkanie rodzinne - zacieśnienie więzi
rodzinnych poprzez wspólne spędzenie czasu
wolnego.
Zadanie 4: Wycieczka do Parku Rozrywki - Zatorland
w Zatorze.
Zadanie 5: Zarządzanie projektem - praca osób
z grupy nieformalnej na rzecz projektu będzie
miała charakter wolontaryjny.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz Województwa Małopolskiego

Akcja Czysty Aniołek 2016

Twardowskiego w Widomej, Samorządowego Przedszkola
„Słoneczne” w Iwanowicach oraz wszystkim dzieciom
Gminny
Ośrodek
Pomocy i rodzicom za włączenie się w tą inicjatywę i podarowanie
Społecznej w Iwanowicach przy- środków czystości, które zostaną przekazane najbardziej
łączył się do AKCJI CZYSTY potrzebującym – małym mieszkańcom Gminy Iwanowice.
ANIOŁEK 2016, która polega na
W ramach naszej wdzięczności w/w placówki otrzymały
zbiórce środków czystości dla dzieci Certyfikaty Wielkiego Serca.
z najuboższych rodzin.
Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
W związku z naszą pracą często
wtedy proste „dziękujemy” zawiera wszystko,
odwiedzamy ubogie rodziny i dzieci,
co chcemy wyrazić…
w których brakuje podstawowych
Z wyrazami uznania
środków czystości, tj. mydła czy
Pracownicy GOPS
szamponu. Dzieci nie mają szczoteczek do zębów ani
pasty, niejednokrotnie brakuje nawet ręczników... Dlatego
postanowiliśmy przyłączyć się do ogólnopolskiej Akcji
Czysty Aniołek organizowanej przez Stowarzyszenie Piękne
Anioły, pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Cała zbiórka była
prowadzona w placówkach oświatowych na terenie Gminy
Iwanowice oraz GOPS Iwanowice i trwała do 10 czerwca
2016 r. Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iwanowicach składają serdeczne
podziękowania za czynny udział pracownikom: Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka
z Asyżu w Poskwitowie, Szkoły Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Damicach, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana
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„Czas na zmiany –
zainwestuj w siebie”

Forum Asystentów Rodziny
w Gminie Iwanowice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w dniu
16 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice zorganizował kolejne spotkanie Forum Asystentów Rodziny.
W przedsięwzięciu udział wzięli asystenci z okolicznych gmin
tj. Czernichów, Zielonki, Skała, Sułoszowa, Michałowice. Forum
jest organizowane cyklicznie i ma charakter superwizji.
Podczas spotkania dokonana została prezentacja obejmująca
następujące tematy:
1.

Zapoznanie uczestników spotkania z wynikami oceny
formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie
Zlotu Asystentów Rodziny w 2017 roku, który
został złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego oraz zaplanowanie
głosowania w poszczególnych gminach.

2.

Konferencja Grupy Rodzinnej jako jedna z metod pracy
– założenia, organizacja, możliwości, korzyści oraz
przykłady dobrej praktyki.

3.

Superwizja grupowa/koleżeńska jako możliwość
wzajemnej wymiany doświadczeń i refleksji pomiędzy
uczestnikami superwizji oraz uzyskanie informacji
zwrotnych na temat swojej pracy od pozostałych
członków grupy.

4.

Wymiana informacji na temat funkcjonowania rodzin
wspierających oraz ich komunikacja z asystentem
rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach
realizuje projekt pt. „Czas na zmiany – zainwestuj
w siebie” dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Projekt zakłada uczestnictwo 44 osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Iwanowice.
Zakłada

on

większy

udział

liczbowy

kobiet

jako

odpowiedź na wyrównywanie barier i nierówności
płci na aktywizowanym obszarze oraz co najmniej 10%
udziału

osób

projektu

jest

niepełnosprawnych.
aktywizacja

Celem

społeczno

–

głównym
zawodowa,

realizowane w okresie 30 miesięcy. Rekrutacja w ramach

Forum Asystentów Rodziny stworzyło przestrzeń do wymiany
doświadczeń pracowników realizujących zadania wynikające
z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

projektu rozpocznie się 1 lipca 2016 i potrwa 3 miesiące.

Barbara Piekara

a jego całkowita wartość to 657 630,78 zł. Zadania będą

O kolejności przyjmowania do projektu decydować będzie
uzyskana ilość punktów na podstawie analizy sytuacji/
problemów osób deklarujący chęć udziału. Podczas
procesu rekrutacji preferowane będą osoby u których
zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów,
zgodnie z punktacją przyjętą w regulaminie.
W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:
1.

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika.

2.

Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji
poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej
uczestników projektu.

3.

Realizacja pracy o charakterze socjalnym.

4.

Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy
z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia
zadania publicznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem
tel. 12-388-40-03 wew. 28.

z życia gminy
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Wizyta dzieci z Litwy
w Iwanowicach
Gmina Iwanowice podjęła współpracę z
Fundacją „Genealogia Polaków”. W ramach
tej współpracy gościliśmy polskie dzieci
i młodzież z Starych Trok i Grzegorzewa
(dzielnica Wilna), które do Polski przyjechały na zaproszenie Fundacji. Młodzi
Polacy z Litwy zwiedzili m.in. Kraków,
Wieliczkę, Zakopane, Pieniński Park
Narodowy. Do naszej gminy zaproszeni
goście zawitali 22 maja czyli w zeszły piątek. Uroczyste powitanie odbyło się przed
budynkiem Gminnego Zespołu Szkół w
Iwanowicach i aby tradycji stało się zadość przywitaliśmy ich chlebem oraz solą.
Następnie na sali gimnastycznej po krótkim wstępie dotyczącym historii zespołów
folklorystycznych z Litwy, młodzi artyści
zaprezentowali nam swój dorobek artystyczny. Zespoły „Źródełko” oraz „Tęcza”
zaśpiewały i zatańczyły tańce nowoczesne
i ludowe. Swym występem zagwarantowały zebranej publiczności dobrą zabawę,
chwile prawdziwych wzruszeń i wysoki
poziom doznań artystycznych. Uczniowie
GZSz przedstawili zaproszonym gościom
prezentacje na temat zabytków, walorów kulturowych oraz przyrodniczych
Małopolski. Po prezentacji przeprowadzili
wśród zaproszonych gości quiz dotyczący
podanych wcześniej informacji.
Po występach artystycznych delegacje poszczególnych szkół zagrały mecze
towarzyskie w piłkę nożną. Rozgrywki
odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych. W grupie starszej wygrała drużyna
młodzieży z Iwanowic, w grupie młodszej dzieci z Kresów. Wszyscy uczestnicy
rozgrywek zostali odznaczeni medalami,
a zwycięskim drużynom zostały wręczone
puchary. W międzyczasie wszyscy mogli
spróbować grochówki lub bigosu przygotowanego specjalnie na tą okazję.
Na koniec pobytu naszych gości
w Iwanowicach, kustosz Muzeum Adam
Miska oprowadził zebranych po Muzeum
i przedstawił historię Iwanowic.
Po tak wyczerpującej wizycie zmęczeni,
ale szczęśliwi goście udali się do autokaru
i odjechali, pozostawiając po sobie miłe
wspomnienia. Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje nie tylko w przyjaźnie,
ale będzie początkiem wspaniałej współpracy. Dziękujemy delegacjom uczniów
i nauczycieli ze szkół w Celinach, Widomej,
Sieciechowicach oraz Grzegorzowicach za
udział w tym spotkaniu.
Monika Świątek
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DZIEŃ DZIECKA Z ORKIESTRĄ TEMPO
Dnia 29 maja 2016 roku, w niedzielę
w miejscowości Biskupice, na terenach
sportowo rekreacyjnych obok remizy
OSP Biskupice odbył się długo wyczekiwany przez wszystkich muzyczny
„Dzień Dziecka”. Cała impreza organizowana była przez Orkiestrę Tempo
z Iwanowic.

występach młodzi adepci sztuki scenicznej otrzymali drobne upominki,
które wręczały im postacie z bajek
obecne podczas całej imprezy. Był to
Tygrysek, Kubuś Puchatek, Prosiaczek,
Smok Wawelski, Kaczka Dziwaczka
oraz Pani Domisiowa. Wszystkie występy zakończyły się po godzinie 16 00.

Orkiestra rozpoczęła przygotowania do imprezy już kilka miesięcy
przed wydarzeniem. Kulminacyjnym
momentem przygotowań do całego
przedsięwzięcia były ostatnie dni przed
29 maj, kiedy to z pomocą strażaków
z OSP Biskupice został przygotowany
teren i rozłożony parkiet przed zamontowaną wcześniej na boisku sceną.

Podczas całej imprezy wszystkie
przybyłe do Biskupic dzieci wraz z rodzicami mogły korzystać z różnorakich
atrakcji takich jak: malowanie twarzy
farbkami, zabawy w kulkowym zamku,
zjeżdżanie na dmuchanej zjeżdżalni,
oprócz tego można było zapoznać się
z ofertą Parku Wodnego w Krakowie,
zrobić sobie zdjęcia z bajkowymi postaciami, podejść do stoiska powiatowej
policji i otrzymać gadżety dotyczące
bezpieczeństwa. Atrakcją również był
wystawiony wóz strażacki, do którego
można było wsiąść za kierownicę oraz
obejrzeć jego wyposażenie. Na Stoisku
Medycznym można było zbadać ciśnienie i nauczyć się udzielać pierwszej
pomocy.

Dzień Dziecka rozpoczął się punktualnie o godz. 13 00, gdzie przy
bardzo słonecznej pogodzie oraz
wysokiej temperaturze na scenie wystąpiła dwójka młodych i zdolnych
perkusistów. Muzycy wykonali po
kilka utworów, które zostały nagrodzone gromkimi brawami licznie przybyłej
publiczności. Następnie rozpoczęły się
występy dzieci ze szkół z terenu Gminy
Iwanowice. Były to dzieci z Publicznej
Szkoły
Podstawowej
im.
Jana
Bosko z Celin, Szkoły Podstawowej
im. Wojska Polskiego z Damic,
Gimnazjum im. Noblistów Polskich
z Grzegorzowic Wielkich, Gminnego
Zespołu Szkół z Iwanowic, Publicznej
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im.
św. Franciszka z Asyżu z Poskwitowa
oraz z Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana
Twardowskiego z Widomej. Wszystkie
występy dzieci były udane i ciekawe.
Reprezentowany poziom artystyczny
wykonawców był bardzo wysoki. Po

Całe wydarzenie poprowadziła grupa
młodych i doświadczonych animatorów z grupy AniMe, którzy cały czas
umilali dzieciom czas organizując różne
konkursy, zabawy, za które można
było otrzymać słodki lub dmuchany
upominek.
Głównym punktem imprezy był koncert Orkiestry TEMPO. Tuż po godzinie
1700 wszyscy muzycy zasiedli na scenie
i rozpoczęli strojenie instrumentów.
Pomimo pojawienia się przelotnych
opadów deszczu, koncert rozpoczął się
punktualnie o godzinie 17 30. Orkiestra

rozpoczęła „Marszem Chorążych”, następnie zagrała dobrze znany utwór
„Hej Sokoły”, potem był czas na kilka
zagranicznych, takich jak: „The Second
Waltz”, „You Raise Me Up”, „Mission
Impossible”, „Holiday in Rio” oraz
„One Moment in Time”. Muzycy swój
koncert zakończyli marszem „Schloss
Hornerburg”. Po długich brawach
publiczności Orkiestra na bis zgrała
„Marsz Radeckiego”. Cały Koncert
Orkiestry „Tempo” zagrany podczas
„Dnia Dziecka” był owocem ich kilkumiesięcznej pracy na cotygodniowych
próbach. Nie byłoby to możliwe bez
zaangażowania i pasji nieocenionego dyrygenta Piotra Święchowicza.
Po zakończeniu koncertu na scenie
zaczął przygotowywać się zespół muzyczny Telex do zabawy tanecznej
w plenerze.
Całe wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Gminy Iwanowice.
Impreza została objęta patronatem
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach.
Dziękujemy serdecznie strażakom
z OSP Biskupice za pomoc przy organizacji tegoż wydarzenia. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji Dnia Dziecka. Dziękuję
wszystkim szkołom za prezentacje swojego dorobku artystycznego. Dziękuję
również wszystkim przybyłym.
Mamy nadzieję że spędzony dzień
w Biskupicach z Reprezentacyjna
Orkiestrą Tempo Iwanowice zostanie
na długo w pamięci dzieci oraz wszystkich gości.
Rafał Chwastek

strona:

z życia gminy

17

DZIEŃ SPORTU
W GRZEGORZOWICACH
W
sobotę
18.06.2016
na
w Grzegorzowicach, w samo południe
rozpoczął się długo oczekiwany przez
dzieci naszej gminy - Dzień Sportu.
Tego dnia na boisku sportowym
Czarnych 03 odbyły się finały Pucharu
Wójta Gminy Iwanowice w piłce nożnej. Dodatkowymi atrakcjami były
różnorodne konkurencje indywidualne
dla wszystkich obecnych dzieci. Oprócz
zmagań sportowych każdy uczestnik mógł bezpłatnie poskakać na
trampolinie, pozjeżdżać na dmuchanych zamkach i pobawić się kulkami.
Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyły się lody włoskie,
a wśród rodziców dania z wyśmienitego grilla oraz Zabawa z Niespodzianką.

—— slalom z piłka na czas
—— strzały do bramki
—— bieg po kopercie

Zawody indywidualne rozpoczęły się o godzinie 12.30 a duża ilość
uczestników nawet przy wysokiej
intensywności przeprowadzania konkurencji sprawiła, że trwały aż do
samego końca pikniku. Równolegle do
zmagań indywidualnych rozgrywane
były Mecze Finałowe Pucharu Wójta
w kategoriach Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych,
zarówno wśród
chłopców jak i dziewcząt. Eliminacje
do rozgrywek odbyły się na przełomie maja i czerwca, a miejscem
zmagań był Orlik w Sieciechowicach
W rozgrywkach eliminacyjnych wzięło
Wszyscy zaproszeni goście, a więc udział około 200 zawodników i zadzieci i młodzież wraz z opiekuna- wodniczek z całej gminy.
mi z 7 Szkół Podstawowych i 5 Szkół
Wyniki
Finałowych
rozgrywek
Gimnazjalnych z terenu naszej gminy,
o
Puchar
Wójta
Gminy
Iwanowice:
zjawili się punktualnie o wyznaczonej porze. Każdy uczestnik mógł Dziewczęta Szkoły Podstawowe
zapisać się do dwóch z pięciu indyI. miejsce - Iwanowice
widualnych konkurencji, w dwóch
II. miejsce - Damice
kategoriach wiekowych. Listy startowe szybko się zapełniły, wiec można Chłopcy Szkoły Podstawowe
było od razu przejść do wyłonienia
I. miejsce – Widoma
najlepszych
sportowców
Gminy
II. miejsce - Sieciechowice
Iwanowice. Sędziami konkurencji tego
dnia byli Pan Szymon Wesołowski
Dziewczęta Szkoły Gimnazjalne
i Pani Judyta Orczyk.
I. miejsce - Iwanowice
Zmagania, w których przyszło się
II. miejsce - Poskwitów
zmierzyć lokalnym olimpijczykom to:
Chłopcy Szkoły Gimnazjalne
—— tor przeszkód na czas
I. miejsce – Iwanowice
—— wyścigi w workach na czas
II. miejsce - Narama
Jak widać prym w tym roku w piłce
nożnej wiodą zespoły z Iwanowic.
Gratulacje jednak należą się wszystkim
finalistom którzy tego dnia uczestniczyli w sportowych zmaganiach.
Uroczyste
zakończenie
Dnia
Sportu oraz dekoracja nagrodzonych sportowców odbyła się tuż
przed meczem Seniorskiej drużyny
Czarni 03 Grzegorzowice i Juvenii
Prandocin.
Nagrody
ufundowane
przez Zarząd Klubu Czarnych oraz
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
wręczyli Wójt Gminy Iwanowice Pan
Robert Lisowski, Radna Grzegorzowic
Alicja Morek, Sołtyski Grzegorzowic
Małych i Wielkich – Panie Wiesława
Zarębowicz oraz Krystyna Cieślik.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy
i zapraszamy za rok!
Szymon Wesołowski
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NASI RODACY
W CZĘSTOCHOWIE
Mamy pełnię lata, okres ten u nas
w Polsce od dziesięcioleci jest czasem

pielgrzymek do Częstochowy.

Rodzinne

archiwa

skrywają

wiele

ciekawych fotografii z różnych okresów. Dziś prezentujemy cztery – już
historyczne fotografie z pielgrzymek
naszych rodaków na Jasną Górę.
Adam Miska
Liczna pielgrzymka iwanowickich parafian Góry z księdzem proboszczem Tadeuszem
Liburskim pod szczytem Jasnej Góry.

Mieszkanki Poskwitowa Starego, od
lewej; Petronela Kralka i Władysława
Patoła z rodziny Misków.
Jasna Góra 1927 r.

Stowarzyszenie
Eksploracyjno –
Historyczne „Galicja”
Stowarzyszenie

Eksploracyjno-

Historyczne „GALICJA” zrzesza osoby
pragnące dzielić się wiedzą historyczną.

Członkowie

propagują

Stowarzyszenia

działalność,

mającą

na

celu ochronę ojczystych dóbr kultury
i przyrody, w tym ochronę szeroko
rozumianego dziedzictwa kulturowego
i środowiska naturalnego regionów
Polski. Jednym z celów statutowych
Stowarzyszenia jest tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących
się działalnością badawczą, dziele-

Rodzina Piwowarskich - włościan
z Przestańska. Zdjęcie wykonano
w
zakładzie
fotograficznym
E. K. Dietricha w Częstochowie, być
może jeszcze pod koniec XIX, albo na
początku XX wieku. (Z rodzinnych
zbiorów pana Jana Matzke)

Pielgrzymi
z
parafii
Iwanowice
–
na jasnogórskich wałach, u stóp pomnika
księdza
Augustyna
Kordeckiego
–
z księdzem Markiem Jacakiem, który w latach
siedemdziesiątych XX wieku był wikariuszem
parafii. (Z rodzinnych zbiorów Stanisława
Fundamenta z Iwanowic Włościańskich)

szczególnym naciskiem na obowiązujące ustawy - mające na celu ochronę
różnorakich śladów i świadectw historii Polski.

wynagrodzenia za swoje działania,

Stowarzyszenie
EksploracyjnoHistoryczne
„Galicja”
propaguje
rozpowszechniane wiedzy na temat
reliktów
przeszłości,
związanych
z historią naszego kraju. Zgodnie z założeniami opiekuje się zapomnianymi
miejscami pochówku żołnierzy na
terenie Podkarpacia i Małopolski.
Poszukuje nie ujawnionych miejsc,
w celu stosownego ich oznaczenia
i opisania, a co za tym idzie klubów
instytucji i innych organów z którymi mogłoby się podzielić swoim
doświadczeniem.

z Muzeum Pól Bitewnych w Krośnie,

w

wielu

je

z

przypadkach

własnych

realizuje

środków.

Stowarzyszenie

Obecnie

współpracuje

Muzeum Historycznym w Sanoku,
Muzeum im. Ireny i Mieczysława
Mazarakich w Chrzanowie.
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach od kwietnia bieżącego
roku podjęło
ze

również współpracę

Stowarzyszeniem

Historycznym

Eksploracyjno

„Galicja”.

Pierwszym

wspólnym przedsięwzięciem

było

zorganizowane w naszym Muzeum
Regionalnym

w

Iwanowicach

„POPOŁUDNIA W MUZEUM”, dnia
Działalność
Stowarzyszenia
22 maja od godz. 13 00.
propagowanie kultury eksploracyjnej opiera się na zasadach „non-profit”.
zgodnej z regulacjami prawnymi ze Stowarzyszenie nie pobiera żadnego
Monika Świątek
nie się zdobytymi informacjami oraz
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POPOŁUDNIE W MUZEUM
Niedziela 22 maja, piękny słoneczny
dzień. Planowo dla naszego Muzeum
niedziela jak każda inna. Pan Adam
przychodzi, otwiera, czeka, a może
ktoś zajrzy, może zagada, poświęci
chwilkę aby ożywić otoczenie i mury
tego budynku. Nie, dziś jest inaczej,
ruch od rana, chłopaki uwijają się jak
tylko mogą, w pocie czoła układają
i ustawiają swoje zbiory, najcenniejsze
skarby. Po co to robią? Chcą się pochwalić, podzielić. Przed kim? Przed
naszymi mieszkańcami. Czym? Swoją
wiedzą, pasją, miłością do historii
Polski. Kim są te chłopaki? To nikt
inny, jak członkowie Stowarzyszenia
Eksploracyjno–Historycznego „Galicja”.
Sami się zgłosili, nawiązali z nami
współpracę. Chcą pomóc. Zainicjowali
pierwszą wspólną imprezę, zorganizowali i dopięli wszystko na ostatni guzik.
Pomyśleli o wszystkim i wszystkich.
O pasjonatach, wielbicielach historii,
miłośnikach filmów i staroci, moto fanach, tych głodnych i spragnionych.
Wybija godzina 13.00, przybywają

pierwsi goście. Słuchają opowieści
Pana Adama i chłopaków, podziwiają
prywatne zbiory broni, pocisków, hełmów, guzików, sprzączek z I i II wojny
światowej, a nawet i kawałki niemieckiego bombowca, który niedawno
został odkopany przez samych członków Stowarzyszenia pod Krosnem.
Ale to nie wszystko, zwiedzający
oglądają film złożony i nakręcony ze
starych zdjęć znajdujących się u nas
w Muzeum, podziwiają komputerowo
wykonaną rekonstrukcję pierwszego
Muzealnego Budynku. Są i dzieciaki,
te zachwycają się zbrojami i mieczami rycerzy średniowiecznych, a przy
wyjściu zajadają się pyszną cukrowa
watą. Ta ostatnia atrakcja kusi nawet
dorosłych. A to jeszcze nie koniec,
w godzinach popołudniowych przyjeżdżają na motorach, członkowie Fundacji
„Moto Serce”. Oni też chcą nas wspomóc, ale i nie tylko, chcą pooglądać,
posłuchać i pozachwycać się pięknem
tych naszych Iwanowickich okolic. Ta
niedziela dobiega końca, ale nie jest to
ostatnia w której nasze Iwanowickie
Muzeum ożyło. Mamy nadzieję, że takich niedziel będzie więcej i że na stałe
zagoszczą w repertuarze imprez kulturalnych naszej gminy. Pan Adam mówi,
że Muzeum już nie może się doczekać
tak znamienitych gości i twierdzi że
powtarza tylko to, co szepty Muzealne
mu podpowiadają. A jak nie wierzyć
Panu Adamowi, który Kustoszem jest
budynku od niepamiętnych czasów. Nie
mamy wyjścia, musimy uwierzyć mu na
słowo. Więc nie pozostaje nam nic, jak
tylko czekać na raz następny z ogromną
niecierpliwością i zastanawiać się czym
tym razem zaskoczą nas Przyjaciele
ze
Stowarzyszenia
Eksploracyjno–
Historycznego „Galicja”.

Monika Świątek
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach
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Festyn w Celinach

zabawą czekały fantastyczne domowe
ciasta, zapiekanki, wata cukrowa
W niedzielne, słoneczne popołudnie, oraz lody.

19 czerwca w P.Sz. P. w Celinach

Uczestnicy bawili się świetnie
odbył się doroczny Festyn Rodzinny. do późnego wieczora dzięki Radzie
Program imprezy obfitował w wiele Rodziców oraz Dyrekcji naszej szkoły,
za co serdecznie im dziękujemy.
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Pojawiły
Paulina Bielawska
się uwielbiane przez najmłodszych
dmuchane zabawki, a na boiskach
szkolnych

zorganizowano

konkursy

sportowe oraz rozgrywki w piłce
nożnej,

a

na

placu

zabaw

pani

malowały dzieciom buźki. Wspaniałą
atrakcja okazał się również klaunanimator, który zorganizował wiele
wspaniałych zabaw i konkursów dla
rodziców i dzieci. Na zmęczonych

Piknik Rodzinny
w Sieciechowicach

Na artystów i ich rodziny czekało teraz wiele atrakcji: zjeżdżalnie,
dmuchany zamek, trampolina. Małe
księżniczki i książęta mogli skorzystać
„Dzień Słoneczny” w tradycji naz usług fryzjera oraz ozdobić twarz nieszego przedszkola jest uroczystością
najważniejszą w czasie całego roku. zwykłym malowidłem.
Wtedy właśnie świętujemy potrójnie.
Na lubiących silne wrażenia czekał
Jest to bowiem okazja do uczczenia występ Magika.
Dnia Mamy, Dnia Dziecka oraz Dnia
Dzięki
obecności
strażaków
Taty. Przede wszystkim jednak jest to
święto przedszkolaków. Tradycyjnie z
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
zapraszamy do nas rodziców oraz w Sieciechowicach, wszyscy obecni
wszystkich
przyjaciół.
Licznie mogli podziwiać sprzęt używany do
odwiedzili nas przedstawiciele lokal- ratowania życia.
nych władz.
Całą uroczystość uświetnił koncert
Społeczność przedszkola w Siezespołu muzycznego „ Live&Dance”,
ciechowicach już po raz czwarty
umilił
wszystkim
czas
świętowała zapraszając wszystkich który
świetną
muzyką.
sympatyków na piknik. Zorganizowany przez rodziców w przedszkolnym
Dla głodnych, nie tylko emocji, czeogrodzie, był okazją do zabawy oraz
kał bogato zaopatrzony bufet, gdzie
wsparcia przedszkola. Również w
można było wzmocnić ciało do dalszetym roku na naszych gości czekało
go korzystania z atrakcji.
wiele atrakcji.
Zebranych
licznie
uczestników
powitała
Pani
dyrektor
Ewa
Doniec-Kolanowska. Na widowni zasiedli nie tylko rodzice, lecz również
przedstawiciele lokalnych władz, rodziny przedszkolaków oraz mieszkańcy
Sieciechowic i okolic. Uroczystość rozpoczął
występ
przedszkolaków
pt. „Przygoda niegrzecznej żaby”.
Następnie dzieci złożyły rodzicom
życzenia oraz dziękowały za trud
włożony w wychowanie. Dzieci zaprezentowały swoje talenty nie tylko
recytatorskie i aktorskie. Ich występ
urozmaicony był licznymi piosenkami
i układami tanecznymi.

Śmiało można powiedzieć, że tegoroczny rodzinny piknik odniósł
ogromny sukces. Mierzymy go nie
tylko zebraną kwotą pieniężną, lecz
uśmiechami na twarzach dzieci, czasem przyjemnie spędzonym w gronie
rodziny i przyjaciół.
Żadna uroczystość przedszkolna nie
mogłaby zaistnieć bez poświęcenia
i dobrej woli rodziców. Wszystkim
zaangażowanym w organizację „Dnia
Słonecznego” oraz hojnym darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy
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ZESPÓŁ TEATRALNY „KLEKS”
Przez trzy dni na deskach teatralnej sceny Małopolskiego Centrum
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
zaprezentowało się 21 finalistów
XXXI edycji Festiwalu Teatrów Dzieci
i Młodzieży „BAJDUREK”. Swoim
zasięgiem wydarzenie obejmowało całe województwo małopolskie,
a jego głównym założeniem była
prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Wśród
21 najlepszych grup, wyłonionych
ze 160 znalazł się również zespół teatralny „KLEKS” z Gminnego Zespołu
Szkół z Iwanowic. Członkowie zespołu wywalczyli bowiem spektaklem
„Calineczka” I miejsce w Festiwalu na
szczeblu powiatu.
Ze względu na tematykę przedstawień i wiek uczestników, w każdym
dniu zespoły zostały podzielone na
dwa bloki: dzieci i młodzież. Program
spotkania
finałowego
obejmował
następujące
elementy:
przyjazd zespołów do Nowego Sącza
na jeden dzień festiwalowy, uroczy-

ste otwarcie każdego dnia festiwalu,
występy i oglądanie przedstawień rówieśników,
udział
instruktorów
w spotkaniach z komisją artystyczną,
udział dzieci i młodzieży w zabawach
animacyjnych i konkursach, wspólny
posiłek, uroczyste zakończenie i odczytanie protokołu.
Zespoły występowały przed pełną
salą liczącą 350 miejsc. Na widowni
co 2-3 przedstawienia zasiadała coraz
to inna publiczność. W sumie w ciągu
trzech dni w wydarzeniu wzięło udział
397 młodych aktorów wraz z opiekunami oraz ok. 1500 osób - publiczności.
Wydarzenie
to
dla
członków
„KLEKSA”
było
bardzo
dużym
przeżyciem. Ich gra aktorska przy
profesjonalnym oświetleniu, udźwiękowieniu, na dużej scenie wypadła
bardzo dobrze. Odwagi dodawała
obecność na widowni rodziców i Pani
Małgorzaty Kwiecień, reprezentującej
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach, które objęło patro-

natem wyjazd uczniów do Nowego
Sącza. Występy naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez
członków jury. Aktorzy otrzymali
Dyplom Laureata Festiwalu, statuetkę, nagrodę pieniężną oraz przytulne
maskotki.
Uczestnictwo w tak prestiżowy
Festiwalu pozwolił po raz kolejny
uwierzyć, że dzięki ogromowi pracy,
można wiele osiągnąć nie tylko
w swojej szkole, nie należy się bać
konfrontacji z najlepszymi zespołami
województwa. Warto zwrócić uwagę
na to, że zespół „KLEKS” uczestniczył
w ciągu 10 lat działalności cztery razy
w Wojewódzkim Festiwalu Teatrów
Dzieci
i
Młodzieży
„Bajdurek”.
Uczniowie zastanawiają się już jaki
spektakl wystawią w przyszłym
roku. Życzymy im dalszych sukcesów
ale przede wszystkim wspaniałej
zabawy w teatr i czerpania z tego osobistej satysfakcji.

Piknik Świętojański w Iwanowicach

Joanna Stąpała
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Niezwykły projekt
„Spotkajmy się
w bibliotece”

Emocjonujące
chwile gry terenowej
„Na tropie biblioteki”

Od marca do czerwca 2016 roku
na terenie naszej gminy był prowadzony
wyjątkowy
projekt
„Spotkajmy się w bibliotece”. Był on
finansowany ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa - priorytet
4 - Partnerstwo Publiczno-Społeczne
na 2016 rok, ze środków Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Stowarzyszenia Inicjatyw
Społeczno-Oświatowych w Widomej.
Głównym adresatami działań byli
uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego
w Widomej oraz Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Iwanowicach, ale
do wielu zadań zostali zaangażowani
także pozostali uczniowie oraz mieszkańcy gminy. Projekt zakładał pięć
najważniejszych aktywności, które
warto pokrótce poznać.

Finałowym wydarzeniem projektu
była gra terenowa „Na tropie biblioteki”, która odbyła się na terenie naszej
gminy w dniu 22 czerwca 2016 roku.
W zabawie uczestniczyli uczniowie ze
szkół podstawowych w Celinach, Iwanowicach, Sieciechowicach i Widomej
wraz z opiekunami oraz panie z OWS-u
w Widomej. Zadaniem zawodników
było pokonanie na nogach trasy
z „Orlika” w Iwanowicach do Szkoły
Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej oraz wykonanie po
drodze pięciu zadań w specjalnie przygotowanych stacjach.

Wolontariat
W ramach projektu Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społeczno-Oświatowych
w Widomej nawiązało współpracę
z Gminną Biblioteką Publiczną w Iwanowicach. Jednym z elementów tej
kooperacji był wolontariat uczniów
klas IV-VI szkół uczestniczących
w projekcie świadczony w oddziałach
GBP tuż przy Urzędzie Gminy oraz
w Widomej. Do działań zgłosiło się
aż 20 dzieci, które pomagały w katalogowaniu książek, porządkowaniu
księgozbioru i tworzeniu materiałów promocyjnych, m. in. zakładek
i ulotek.

Spotkania
czytelniczoartystyczne
Zainteresowani literaturą uczniowie mogli wziąć udział w cyklu
inspirujących zajęć, na których najpierw czytano współczesne książki
(m. in. te zakupione przez szkoły w ramach realizacji programu rządowego
„Książki naszych marzeń”), a później
wykonywano prace plastyczno-techniczne. W Iwanowicach z uczniami
pracowały wytrwale Panie Joanna
Stąpała i Janina Trzaska, natomiast
w Widomej – Panie Beata Gaździcka
i Joanna Wieczorek. Piątkowe spotkania były okazją do rozkoszowania się
książkami i swobodnej gry wyobraźni

– okazało się, że
dzieci wprost nie
mogą się doczekać
pr ze dweekendo wych
seansów
z literaturą.

Spotkania
autorskie
Jednym z najważniejszych elementów projektu okazały się wizyty
twórców literatury dziecięcej, w których uczestniczyli uczniowie także klas
I-III oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Bosko w Celinach.
14 kwietnia naszą gminę odwiedził
Pan Paweł Beręsewicz, 13 maja – Pani
dr Aneta Załazińska, 23 maja – dr hab.
Michał Rusinek, a 16 czerwca – Pani
Barbara Gawryluk. Spotkania były na
tyle inspirujące, ciekawe i wyjątkowe,
że dzieci nie mogły się doczekać kolejnych wizyt, a wśród uczniów zrodziła
się pasja do gromadzenia autografów
i przechowywania pamiątkowych
zdjęć z ulubionymi pisarzami.

Konkursy
towarzyszące
W
trakcie
trwania
projektu
przeprowadzono
cztery
konkursy, które wymagały od uczniów
artyzmu,
uruchomienia
wyobraźni i nawiązania do literatury lub
czytania. W pierwszym zadaniu zainteresowani uczniowie wykonali
„memy czytelnicze”, w drugim – „selfie
z książką”, w trzecim – „kreatywne
zdjęcia z woluminami”, a w czwartym – projekty „poduszek do książek”.
Najbardziej cieszy fakt, że uczniowie
zostali zainspirowani do twórczych
działań z książkami i wymieniali się między sobą pomysłami oraz
uwagami. Zwycięzcy otrzymali gry
i lektury, które – mamy nadzieję –
umilą wakacyjny czas i trafią w gusta
młodych czytelników.

Pierwszy przystanek był przygotowany już w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Iwanowicach, gdzie
panie
bibliotekarki
przygotowały
zadania literackie. Drugim miejscem
okazało się Muzeum Regionalne
w Iwanowicach, w którym pod okiem
pani Joanny Stąpały oraz kustosza
Muzeum – pana Adama Miski należało połączyć nazwy eksponatów
z fotografiami. Trzecia baza została
przygotowana przez panie z OWS-u
w Widomej, które zadbały o zadanie związane z folklorem. Czwarty
punkt wyznaczono obok cmentarza
w Widomej – pani Marta Kucharska
przygotowała arcytrudną krzyżówkę
sprawdzającą wiedzę uczestników na
temat gminy Iwanowice. Ostatnim już
przystankiem była filia GBP znajdująca się w szkole w Widomej – tutaj pani
bibliotekarz przygotowała specjalne
zadania związane z księgozbiorem. Po
niemałym wysiłku na uczestników
gry czekał poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców ze szkoły
w Widomej oraz nagrody dla wszystkich, którzy dotarli do mety.
Gra okazała się strzałem w dziesiątkę
– uczestnicy mieli okazję do zdrowego
rywalizowania, wysiłku fizycznego
i poprawy kondycji, a także do zwiększenia swojej wiedzy. Po trudzie
wędrówki wszyscy zostali nagrodzeni
i z uśmiechami na twarzach wrócili
do domów. Pozostaje mieć nadzieję,
że w przyszłym roku zostanie zorganizowana kolejna edycja gry.
Joanna Wieczorek
Koordynator projektu
Projekt dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
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RELACJA Z WYKŁADU PROF.
DR HAB. WALEREGO PISARKA

to!” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury w programie „Ojczysty - dodaj do ulubionych
2016” oraz ze środków GCKiB Iwanowice.

Tematem wystąpienia były korzyści i zagrożenia, jakie
dla polszczyzny stwarzają komputer i Internet. Z uwagą
wysłuchaliśmy spostrzeżeń Profesora, który dostrzegł
znaczące minusy, ale także wyeksponował plusy komunikacji internetowej – wbrew pozorom Internet przyniósł
polszczyźnie wiele dobrego, przyczyniając się do jej rozwinięcia. Choć adresatami projektu są przede wszystkim
Pan Profesor przyjął zaproszenie wystosowane przez gimnazjaliści z Iwanowic, Grzegorzowic oraz Sieciechowic
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek i zgodził się wygłosić i to głównie oni zasiadali wśród audytorium, na wykład
wykład w ramach realizacji projektu „Język polski – lubię przybyli także inni pasjonaci języka polskiego z terenu naszej gminy: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Celinach
wraz z opiekunami, a także przedstawiciele Ośrodków
Wsparcia Seniorów z Iwanowic i z Widomej. Po wykładzie
gość został obdarowany oryginalnymi prezentami: koszem owoców i portretem naszkicowanym przez uczennicę
Gimnazjum w Iwanowicach – Angelikę Wójcik.
We wtorek 24 maja 2016 r. naszą gminę odwiedził prof.
dr hab. Walery Pisarek – wybitny językoznawca, badacz
komunikowania masowego, specjalista w zakresie socjolingwistyki i prasoznawstwa, honorowy prezes Rady Języka
Polskiego.

Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy gościć Profesora,
który jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie
języka polskiego i jeszcze raz – także tą drogą elektroniczną
– składamy serdeczne podziękowanie za przyjęcie naszego
zaproszenia. To niezwykłe spotkanie z pewnością na długo
pozostanie w naszej pamięci ze względu na przekazaną
wiedzę, niesamowicie sympatyczną atmosferę i aurę, jaką
wytwarza wokół siebie Pan Profesor.
Joanna Wieczorek

WYKŁAD DR HAB.
KAZIMIERZA SIKORY
W środę 13 kwietnia 2016 roku w sali gimnastycznej
Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach odbył się pierwszy
wykład profesorski zorganizowany w ramach projektu „Język
polski – lubię to!”. O godzinie 13.00 dr hab. Kazimierz Sikora –
pracownik Katedry Historii Języka i Dialektologii UJ – spotkał
się z gimnazjalistami z Iwanowic, Sieciechowic i Grzegorzowic,
a następnie o 16.00 został ugoszczony przez uczestników zajęć
OWS-ów z Iwanowic, Celin i Widomej.
W związku z obchodzonym jubileuszem profesor wygłosił
wykład pt. „Z Ostrowa Lednickiego do Europy – znaczenie
Chrztu Polski dla polskiej kultury i języka”. W trakcie spotkania można było dowiedzieć się, jak wiele korzyści przyniósł
Polsce chrzest i jak mocno wpłynął na zmianę postrzegania
naszego kraju w Europie. Wykład stał się świetną okazją do
przypomnienia sobie wielu faktów związanych z Chrztem
Polski, Mieszkiem I, Dobrawą czy biskupem Jordanem, a także
do analizy językoznawczej nazw pobliskich miejscowości,
takich jak Słomniki, Miechów czy Krzeszowice. Profesor
poświęcił chwilę także zagadnieniom gwary i imion, czym
wzbudził niemałe zainteresowanie słuchaczy.
Dzięki wykładowi mogliśmy znacznie bardziej świadomie
uczestniczyć w obchodach 1050-lecia Chrztu Polski, która to
rocznica przypadła na czwartek 14 kwietnia. Cieszymy się, że
spotkaniu przysłuchiwali się z uwagą nie tylko uczniowie gimnazjów, ale także starsi mieszkańcy gminy – taką aktywność
się ceni!

Joanna Wieczorek
Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty - dodaj
do ulubionych 2016” i GCKiB w Iwanowicach.
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„JĘZYK POLSKI – LUBIĘ TO!” –
PIERWSZA CZĘŚĆ JUŻ ZA NAMI
O tym, że kultura języka jest szalenie ważna i wpływa na
to, jak jesteśmy postrzegani przez innych, nikogo chyba nie
trzeba przekonywać. Umiejętność pięknego, a jednocześnie
poprawnego wysławiania się jest jedną z najważniejszych
zdolności, jakie może posiadać człowiek. Ponieważ jednak
nasz język nie należy do najłatwiejszych, łatwo jest wpaść
w pułapkę. Celem trwającego właśnie przedsięwzięcia
„Język polski – lubię to!” jest zwiększenie świadomości
językowej mieszkańców gminy Iwanowice i ustrzeżenie ich
przed tymi właśnie pułapkami językowymi.
•

Adresatami zadania są uczniowie klas I i II
z Gimnazjów w Grzegorzowicach, Iwanowicach
i Sieciechowicach, którzy stworzyli i prowadzą
blog internetowy –
Młodzieżową Poradnię
Językową – na łamach której publikują wraz z
opiekunem wpisy dotyczące szeroko pojętej kultury
języka. Aby zdobyć odpowiednią wiedzę, przez
ostatnie cztery miesiące uczniowie uczestniczyli
w warsztatach prowadzonych przez studentów
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz w wykładach, które wygłosili wybitni polscy
językoznawcy dr hab. Kazimierz Sikora i prof.
Walery Pisarek. W trakcie projektu wzięli udział w
dwóch konkursach - na „Mem językowy” oraz w
„Trójboju językowym” – wyniki wkrótce. W wakacje
zapraszamy wszystkich uczniów do nakręcenia
filmiku – szczegóły w załączonym regulaminie
konkursu „Język w obiektywie”. Finałem projektu
będzie jesienne „Gminne Dyktando” oraz turniej
wiedzy, na który już teraz Państwa i Was, drodzy
gimnazjaliści, zapraszamy.

Jak się mówi: „wziąć” czy „wziąść”? Co oznacza „dziołcha
cyganicha”? Oglądam dużo „meczy” czy „meczów”? Jeśli
któreś z pytań sprawiło Państwu problem, zapraszamy
do odwiedzenia strony www.mpj.edu.pl i fanpage’u na
Facebooku www.facebook.com/mpj.edu/. Zatrzymajcie
się na tych stronach dłużej, bo język polski jest wart
polubienia!
Organizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach. Zajęcia są finansowane
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu „OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH 2016”
oraz z funduszy GCKiB w Iwanowicach.
Joanna Wieczorek
Koordynator projektu
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Narodowego Centrum Kultury
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CELINIADA NA LUDOWO
26 czerwca na terenie Świetlicy
Wiejskiej w Celinach odbył się piknik z okazji podsumowania projektu
„Celiniada na ludowo part 2”. Jak sam
tytuł wskazuje tematem przewodnim
były motywy ludowe oraz tradycje
związane z nocą świętojańską. Co
prawda pogoda początkowo pokrzyżowała plany, dlatego piknik rozpoczął
się z lekkim opóźnieniem. Na początku
imprezy, wystrojone Panie w stroje
uszyte na warsztatach, częstowały
mieszkańców i zaproszonych gości
przygotowanymi na ciepło i zimno
potrawami
regionalnymi.
Wśród
gości byli Wójt Gminy Iwanowice
Robert Lisowski, Dyrektor GCKiB
Monika Świątek, Przewodniczący
Rady Mirosław Rosa, oraz Radni:
Aleksandra Karnia i Dionizy Patoła,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Marek Piekara, Dyrektor Szkoły
w Celinach Anna Krawczyk oraz księża
z parafii Sieciechowice.
Po
poczęstunku
organizatorzy
przeszli do kolejnych punktów uroczystości. Jako pierwszy rozstrzygnięty
został konkurs na najpiękniejszy wianek. Komisja w składzie Wójt,
Przewodniczący Rady i Pani Dyrektor
Anna Krawczyk, podjęła decyzje o kolejności przyznanych nagród. Miejsc
na podium było wiele. Wszystkie
wianki były piękne i każdy uczestnik
otrzymał nagrodę. Oprócz konkurencji
na najpiękniejszy wianek odbyło się
szereg innych konkursów, w których
każdy mógł wziąć udział i otrzymać
nagrodę. Najbardziej czasochłonną
i mobilizującą konkurencją, okazało się poszukiwanie kwiatu paproci.
Uczestnicy otrzymali od prowadzącej
–Joanny Ropki, dokładne wskazówki
miejsc, do których musieli się udać aby
odnaleźć ukryty kwiat. Wśród kolejnych konkursów były: przyniesienie
najdłuższego liścia paproci oraz wicie
wianka na czas. Do ostatniego zadania przystąpili panowie, których i tak
wspomogły panie.
W czasie pikniku swą obecnością
zaszczyciła nas również jedna z członkiń Koła Gospodyń w Celinach, Pani
Marta Komasara, która wykonała
adekwatną do dnia piosenkę – „Wiła
wianki” oraz wiele innych utworów
ludowych. Dodatkową atrakcją były
warsztaty z decoupage, które cieszyły się dużym zainteresowaniem nie
tylko wśród dzieci. Na zakończenie
części oficjalnej, mieszkańcom rozdano książkę o Celinach, która została
napisana na podstawie historycznych
wspomnień najstarszych mieszkańców
naszej wsi. Nad całościom niedziel-

nej imprezy czuwała Joanna Ropka, Annie Wiecha, Annie Bartoszewskiej,
Lucyna Marchańska oraz wszyscy Renacie Mól, Janinie Adamczyk,
członkowie Rady Sołeckiej wsi Celiny. Joannie Ropka, Agnieszce Patoła,
Józefie Czekaj i Agacie Domagała,
Jako Sołtys i jednocześnie Radna
Marii i Marianowi Madlewskim oraz
wsi Celiny składam serdeczne poniezawodnym druhom z OSP, wszystdziękowania wszystkim, tym którzy
kim sponsorom.
uczestniczyli w warsztatach oraz zaangażowali się w realizację pikniku:
Impreza być może nie była duża,
Panu Wójtowi
Gminy Iwanowice ale po raz kolejny można było odczuć
– Robertowi Lisowskiemu, Pani integracje mieszkańców dla wspólnego
Dyrektor GCKiB – Monice Światek, dobra.
Pani Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Celinach Annie
Cała impreza została sfinansowaKrawczyk, nauczycielom i uczniom. na ze środków własnych Gminnego
Dziękuję również Panu Pawłowi Centrum
Kultury
i
Bibliotek
Morkowi,
Państwu
Agacie w Iwanowicach w ramach realizacji
i Mirosławowi Czekajom, Wacławowi DK + 2016.
Kowalskiemu, Mariuszowi Piekarze,
Lucyna Marchańska
Beacie Rakoczy, Mirosławie Brożynie,
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Akcja masowego czytania
,,Jak nie czytam, jak czytam’’
W dniu 10.06 2016r.o godzinie 10 00 odbyła się akcja
masowego czytania /rekord czytania w jednym momencie, w której wzięli udział uczniowie Szkół podstawowych
i gimnazjalnych naszej Gminy. Celem akcji była promocja
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, inicjowanie mody
na czytanie i pokazanie nieczytającym uczniom i dorosłym,
że czytanie to powszechne i bardzo potrzebne zjawisko.
W wyznaczonym dniu i godzinie dzieci i młodzież wraz
z nauczycielami zebrali się w różnych miejscach szkół lub
poza nimi, gdzie odbyło się jednoczesne czytanie ulubionych książek. Słowem czytali wszyscy, każdy to, na co ma
ochotę, w salach lekcyjnych, gimnastycznych, bibliotekach
szkolnych, na boiskach i świeżym powietrzu.
Z tej okazji również uczniowie przygotowali plakaty promujące czytanie i przebrani w postacie literackie z książek,
maszerowali centralnymi ulicami swoich miejscowości
w barwnym korowodzie, gdyż każdy sposób i miejsce są
dobre, aby propagować i agitować czytelnictwo. W wyżej
wymienionej akcji wzięli udział uczniowie następujących Szkół: Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach,
Szkoły Podstawowej w Sieciechowicach, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Celinach, Szkoły Podstawowej
w Widomej, Szkoły Podstawowej w Naramie oraz
Gimnazjum w Grzegorzowicach. Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym za udział w akcji, która wzbudziła powszechne zainteresowanie i zapraszamy za rok.
B. Ciaćma
GCKiB w Iwanowicach.
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CAŁA POLSKA CZYTA
DZIECIOM
O tym jak ważny jest kontakt z książką w wychowaniu i rozwoju człowieka od najmłodszych lat
wszyscy doskonale wiedzą. Spotkania czytelnicze zachęcające do czytania najmłodszych odbyły się we wszystkich
Bibliotekach Gminnych.
W Iwanowicach czytano dzieciom przedszkolnym
,,Lokomotywę”, ,,Rzepkę”, ,,Abecadło” Tuwima oraz
Bajkę Perraulta pt. ,,Śpiąca Królewna”. Przyszli czytelnicy rozwiązywali też zagadki z ,,Żartów o zwierzątkach”
Ryszarda Przymusa.
W Bibliotece Publicznej w Widomej czytano książkę Agnieszki Chylińskiej pt. ,,Zosia i Gilter”. Bibliotekę
w Sieciechowicach odwiedziły dzieci z kl. I z rodzimej
Szkoły Podstawowej, które same pięknie czytały ,,Słonia
Trąbalskiego” i inne wiersze Juliana Tuwima.
We wszystkich bibliotekach dzieci dobrze się bawiły
rozmawiając chętnie o książkach i ulubionych bohaterach.
Akcję zakończyliśmy 16.06.2016 r. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy się w nią zaangażowali.
B. Ciaćma
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SZKOŁA W NARAMIE MA KRÓLOWĄ
wyglądały pięknie. Ubrane w „ królewskie” stroje przedstawiły swoje
prezentacje, po czym odpowiadały
na pytania dotyczące życia Patronki.
Nasza uczennica klasy 5 – Justyna
Sajmbor zaprezentowała się świetnie zachwyciła jurorów. Zdobyła
I miejsce i otrzymała tytuł Królowej
Roku 2016/17 Szkół im. Świętej
Jadwigi Królowej. Natomiast ucz.
klasy II gimnazjum – Aleksandra
Krawczyk otrzymała tytuł Królowej
Serdeczności.

Dnia 8 czerwca 2016 roku, w XIX
rocznicę Kanonizacji Świętej Jadwigi
Królowej,
delegacja
Publicznej
Szkoły Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum w Naramie (16 osób ubranych w stroje stylizowane na wzór
z czasów średniowiecza, pod opieką
p. A. Warszawskiej) wzięła udział
w zjeździe Rodziny Szkół noszących
imię Królowej Jadwigi.
Najpierw
świętowaliśmy
na
Wawelu. Po modlitwie i litanii poprowadzonej przez Kustosza Katedry
Wawelskiej, Ks. Prałata Zdzisława
Sochackiego procesyjnie przeszliśmy
pod Czarny Krucyfiks, ucałowaliśmy

relikwie Patronki i oddaliśmy Jej hołd
składając na ołtarzu czerwone róże.
Potem udaliśmy się do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Przed ołtarzem zebrało się 17 pocztów sztandarowych, w tym nasz.
Uczestniczyliśmy we Mszy św.,
celebrowanej przez 10 księży pod
przewodnictwem Biskupa, w ramach
przygotowania do przeżywania Roku
Miłosierdzia.
Po krótkiej przerwie przeszliśmy do auli im. Jana Pawła II.
Tu odbył się konkurs wyboru
Królowej Roku Szkół Jadwiżańskich.
Wszystkie królewny (było ich 12)

Jesteśmy dumni z sukcesu, bo jest
uwieńczeniem wielu lat pracy pod
patronatem duchowej Patronki, która
prowadzi szkołę ku prawdzie, pięknu
i dobru. Uzyskany tytuł zobowiązuje
do jeszcze bardziej wytężonej pracy
całej społeczności szkolnej.
Na zakończenie wszyscy obecni na uroczystości w Krakowie
przesłali sobie „iskierkę miłości”, śpiewając ulubioną pieśń Papieża - Polaka
„Barkę”.
Z Krakowa wróciliśmy nieco zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, gdyż
wspólne świętowanie dostarczyło
nam wielu pozytywnych przeżyć.
A.W.
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HOTEL DLA CZTERECH ŁAP
ściej trafia pod opiekę fundacji – w Gminie Iwanowice jest
to Fundacja „Dar Serca” , która ma podpisaną z Urzędem
umowę. Poza kosztami utrzymania, fundacja zajmuje się
Przy jednej z głównych dróg Gminy Iwanowice, gdzieś także sterylizacją i kastracją psów, zamieszcza w swoich kaw połowie między Iwanowicami a wyjazdem na krajową nałach internetowych ogłoszenia, szuka im domów.
drogę nr 7, w Poskwitowie pod numerem 125, znajduje się
Hotel Reksio stał się też punktem kontaktowym – gdy po
Hotel dla Psów „Reksio”. W październiku ubiegłego roku zaokolicznej wsi szwenda się jakiś pies, ktoś, kto go zauważy,
łożył go Robert Plizga. Dziś mieszka w nim kilkanaście psów,
wie już, do kogo się zwrócić. Czasem wystarczy chwila, by
które czekają na nowych, odpowiedzialnych opiekunów.
odnaleźć opiekuna zguby. Niektóre zostają jednak na dłużej.
Przygotować trzeba było wiele: zagrodzić teren, po którym
Tak było z Sarenką, młodą, drobną suczką, która nie wiapsy będą biegać, oświetlić go, zbudować odpowiednio duże
domo skąd znalazła się na Przestańsku. Ktoś ją wyrzucił? Nie
kojce. Początkowo podopiecznych było kilku. Czworonożni
potrafiła odnaleźć powrotnej drogi do domu? Ważne, że ktoś
lokatorzy zmieniają się – niektórzy szczęśliwcy znajdują
ją zauważył, nie był obojętny, złapał i zadzwonił do hotelu.
domy, na ich miejsce przyjeżdżają nowi, zbłąkani, znalezieni
Zaopiekowała się nią Fundacja „Dar Serca”, Sarenka jest pod
przypadkowo. Są psy małe i te całkiem większe, mają różnokontrolą gminy, ma szczepienia. Znalazła też wytęskniony
kolorowe umaszczenia, krótszą lub dłuższą sierść. Niektóre
dom – pojedzie już wkrótce do Warszawy.
są całkiem młode, inne starsze. Cały przekrój psich piękności i charakterów. Wiele z nich dużo przeszło. Najczęściej
Informacje o psich mieszkańcach Hotelu „Reksio”, których
to kundle, każdy jedyny w swoim rodzaju. I aż ciśnie się na będzie można zaadoptować (po spełnieniu określonych
usta pytanie: dlaczego tak ciężko znaleźć dla nich nowy dom, warunków) zamieszczane będą już wkrótce na stronie intera wokół tak wiele osób kupuje rasowe psy, tak często z niele- netowej Gminy Iwanowice oraz na gminnej tablicy ogłoszeń
galnych hodowli?
w korytarzu.

One nie są tu na wakacjach. Bezdomne psy
w Hotelu „Reksio” czekają na swój nowy dom.

Hotel Reksio aktywnie współpracuje z Fundacją „Pan i Pani
Pies” z Warszawy oraz działającą od 2006 roku Fundacją
„Dar Serca”, która pomaga bezdomnym i skrzywdzonym
zwierzętom z podkrakowskich gmin. Fundacja nie prowadzi
żadnej działalności zarobkowej, a jej podopiecznymi zajmują się wolontariusze. Dzięki niej w ciągu ostatnich kilku lat
kilkaset psów i kotów znalazło nowe, kochające domy i odpowiedzialne rodziny.
Obecnie pod opieką Fundacji „Dar Serca” przebywa ponad
40 psów (część z nich mieszka teraz właśnie w Hotelu Reksio),
tyle samo kotów oraz kilkanaście koni. Podopiecznymi fundacji są zwierzęta chore, niektóre niewidome, a pozostałe
po prostu zbyt stare, żeby zamerdać ogonem o nowy ciepły
kąt. One pozostaną pod opieką fundacji do końca swoich
dni. „Dar Serca” leczy i utrzymuje zwierzęta w przytuliskach
i hotelach, takich właśnie jak „Reksio” w Poskwitowie, dzięki
datkom. Informacje o swoich podopiecznych zamieszcza na
stronie internetowej (www.olx.pl/oferty/uzytkownik/1o3ub/)
i profilu na Facebooku.
Fundacja „Dar Serca” opiekowała
się też Tają, która po pobycie w Hotelu
„Reksio” znalazła nowy, wymarzony
dom. Dziś jednym z psów fundacji jest
krągła czarna suczka Evita, która – jak
mówi pan Robert – prawie śpi nad miską,
nigdy nie chce jej opuścić.
Psi dzień w hotelu to oprócz regularnych pór karmienia głównie bieganie
po ogrodzonym placu, często w różnych
kombinacjach – nie wszystkie hotelowe
psy zawsze się ze sobą dogadują. Kiedy
Pan Robert wchodzi na ich teren, radośnie go obskakują, domagając się ludzkiej
uwagi i zainteresowania, których i tak
brakuje.
Jak sprawa wygląda z formalnego
punktu widzenia: kto tak naprawdę płaci
za opiekę nad bezpańskim, znalezionym
gdzieś psem? Przez trzy miesiąc to gmina
zapewnia mu opiekę i opłaca jego pobyt
w hotelu. Po tym czasie psiak najczę-

Po psy do adopcji w Hotelu „Reksio” byli już ludzie z Łodzi,
Olsztyna, parę przyszłych psich opiekunów ze Śląska. Może
nie zawsze trzeba szukać aż tak daleko? Może i ktoś z naszej
gminy będzie chciał przygarnąć psa i stworzyć mu już nie
hotel, a prawdziwy dom.
Jakub Plizga
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CO Z ARKUSZEM ORGANIZACYJNYM
DLA SZKOŁY W IWANOWICACH?
W

związku

pojawiającymi

się wego kuratorium oświaty. Brak arkusza
po- organizacyjnego szkoły nie może być
chodzącymi od Pani Anny Szczepanik powodem likwidacji placówki.

—— opinii Rady Pedagogicznej;

informacjami,

—— propozycji form realizacji dwóch
godzin wychowania fizycznego;

- dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Szanowna Pani
oraz kilku osób przypisujących sobie Barbara Nowak
prawo do reprezentowania wszystkich Małopolski Kurator Oświaty

—— wykazu kadry pedagogicznej
przystępującej do postępowań
egzaminacyjnych lub
kwalifikacyjnych w roku
szkolnym 2016/2017 oraz
terminów złożenia przez
nauczycieli wniosków
o podjęcie tych postępowań;

nieprawdziwymi

z

rodziców uczniów GZSz, dotyczącymi

W dniu 30 maja 2016 r. minął ustaprzyczyn nie zatwierdzenia arkusza or- wowy termin zatwierdzenia przez
ganizacyjnego Gminnego Zespołu Szkół Wójta Gminy Iwanowice projektu
w Iwanowicach na rok szkolny organizacyjnego Gminnego Zespołu
2016/2017 zamieszczamy poniżej pismo Szkół w Iwanowicach na rok 2016/2017.
godzinach
przedpołudniowych
jakie Wójt Gminy wystosował do W
w dniu 30 maja 2016 r. przedstawiKuratorium Oświaty w Krakowie.
łem Pani Dyrektor Annie Szczepanik
Zachęcamy także mieszkańców do
ostateczne uwagi do przedłożonego
obejrzenia ostatnie sesji Rady Gminy z
arkusza w zakresie wykazu etatów dla
dnia 29 czerwca br. podczas której ten pracowników administracyjno-obsłutemat również był poruszany. Link do gowych i zobligowałem Panią Dyrektor
materiału wideo z sesji jest dostępny na do przedstawienia brakujących dostronie www.iwanowice.pl.
kumentów do godziny 16.00. Pani
Dyrektor nie przyszła w tym dniu
Arkusz organizacji szkoły określa,
na umówione spotkanie oraz nie
z uwzględnieniem szkolnego planu
poinformowała o swojej nieobecnonauczania, szczegółową organiza- ści. Jednocześnie w tym dniu Pani
cję nauczania, wychowania i opieki Dyrektor złożyła na dzienniku podaww danym roku szkolnym. Szkoły spo- czym pismo dotyczące ilości etatów
rządzają arkusze organizacji w oparciu dla pracowników obsługi, w którym
o przepisy i uregulowania prawne dla konserwatora wpisano 3/4 etatu
dotyczące organizacji pracy szkół (pismo w załączeniu). W dniu 31 maja
br. Pani Dyrektor złożyła kolejne
i placówek oświatowych, statuty
pismo w którym wnioskuje o zwrot
szkół i placówek, przepisy prawa
złożonego w dniu 30 maja 2016 r.
miejscowego wydane z upoważnienia
arkusza organizacyjnego. Natomiast
art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia w dniu 1 czerwca 2016 r. Pani Dyrektor
1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: złożyła do Przewodniczącego Rady
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Gminy pismo, iż złożony w dniu
oraz wytyczne organu prowadzącego 29 kwietnia arkusz organizacyjny
(przy założeniu, że organ prowadzący nie został zatwierdzony.
nie ma kompetencji do stanowienia

W związku z powyższym informuję,
prawa dotyczącego organizacji pracy iż projekt organizacyjny złożony w dniu
szkoły). Brak zatwierdzonego arkusza, 29 kwietnia br. nie mógł zostać zatwieroznacza to, iż konieczne jest osiągnię- dzony, gdyż nie zawierał kompletu
cie kompromisowego porozumienia dokumentów i posiadał mnóstwo błęw sprawie arkusza organizacji szkoły, dów w wyliczeniu pensum godzin dla
poszczególnych nauczycieli. Pani Dyrekktórego wymaga interes obu zainteresotor do dnia dzisiejszego nie dostarczyła
wanych stron. Dyrektor szkoły i organ
kompletnego projektu arkusza przygotoprowadzący muszą wynegocjować
wanego zgodnie z Zarządzeniem Wójta
warunki, na których jest możliwe za- nr 23/2016 r. z dnia 4 kwietnia 2016 r.
twierdzenia arkusza organizacyjnego Przedłożony projekt arkusza organizaszkoły, a jeżeli nie osiągną kompromisu cyjnego nie zawierał:
powinni zwrócić się o pomoc do właści—— drugiego egzemplarza;

—— orzeczeń poradni
psychologiczno-pedagogicznej
(bez nazwisk) dla osób
korzystających z zajęć
rewalidacyjnych.
Do dnia dzisiejszego, mimo ustnych
i pisemnych próśb, Pani Dyrektor
nie poinformowała Urzędu Gminy
o ewentualnym ruchu kadrowym jaki
zrealizowała z dniem 31 maja 2016 r.
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę,
o czym informowałem także Panią
Dyrektor, że arkusz organizacyjny na rok
2016/2017 musi uwzględnić mniejszą
liczbę uczniów zrekrutowanych do szkoły podstawowej i gimnazjum. Mniejsza
liczba uczniów oznacza bowiem większe
koszty i przekroczenie planu finansowego Gminnego Zespołu Szkół na rok
2016/2017. W związku z tym pojawiła
się propozycja zmniejszenia zakresu
obowiązków i tym samym ograniczenie
etatu dla konserwatora.
Brak
zatwierdzonego
arkusza
organizacyjnego
na
rok
szkolny
2016/2017 oznaczałby destabilizację
funkcjonowania szkoły w obszarze
dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Oznacza to, iż konieczne jest
osiągnięcie kompromisowego porozumienia w tej sprawie, którego wymaga
interes obu zainteresowanych stron.
W związku z powyższym zwracam
się do Pani Kurator o pomoc w wynegocjowaniu warunków, na których jest
możliwe zatwierdzenie arkusza organizacyjnego dla Gminnego Zespołu Szkół
w Iwanowicach.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
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Wójt Gminy Iwanowice, Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice,
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

Głos
Iwanowic
dostępny w
Iwanowice:
—— Urząd Gminy
Iwanowice
—— Biblioteka
Gminna
w Iwanowicach
—— Sklep przy UG
Iwanowice
—— Bank
Spółdzielczy
Słomniki oddział
Iwanowice
—— Pawilon GS
Iwanowice
—— Ośrodek Zdrowia
—— Sklep - p. Bubak
—— Zegarmistrz
—— Sklep - p. Kmita
—— Sklep p. Frankiewicz
—— Kiosk przy
pętli MPK
Sieciechowice:
—— Sklep GS
—— Sklep „Groszek”
—— Sklep p. Frankiewicz

zapraszają na

DOŻYNKI GMINY IWANOWICE
we WŁADYSŁAWIE

Władysław:
—— Sklep - p. Zębala
—— Sklep - p. Ossak
Celiny:
—— Sklep spożywczy
Grzegorzowice Wielkie:
—— Sklep „Groszek”

PROGRAM DOŻYNEK GMINY IWANOWICE
13.00 - zbiórka
13.30 - przemarsz korowodu dożynkowego
14.00 - polowa Msza Święta Dziękczynna
15.00 – oficjalne otwarcie i powitanie zaproszonych gości
15.15 - ceremonia wręczenia chleba Wójtowi Gminy Iwanowice
przez Starostów dożynkowych
15.30 - rozstrzygnięcie konkursu na tradycyjny
Wieniec Dożynkowy i wręczenie nagród
15.45 - rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejsze stoisko
regionalne i wręczenie nagród

16.00 - CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
- występy dzieci szkolnych
- występy zespołów ludowych
- występy orkiestr z terenu Gminy Iwanowice
20.00 - Zespół „ITD band”zaprasza do tańca

Sułkowice:
—— Pani Radna
—— Pani Sołtys
Krasieniec Zakupny:
—— Sklep Spożywczy
– p. Bińczycki
Narama:
—— Sklep
- „Frankiewicz”
—— Piekarnia Sajmbor
—— Sklep „Euro”
—— Sklep p. Krawczyk
Maszków:
—— Pierog p. Buczek

Organizator:

Patronat:

OSP Władysław

Widoma:
—— Sklep - p. Pałetko
Poskwitów:
—— Sklep - p. Leśniak
—— Sklep p. Bachulski
—— „Krak Marfish”

