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OGŁOSZENIE WÓJTA
o drugim wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu
planu zagospodarowania
przestrzennego sołectw
Gminy Iwanowice
Wyłożeniem
zostaje
objęty
tekst projektu planu oraz tereny
oznaczone na załączniku graficznym
do projektu planu, których sposób
zagospodarowania
przestrzennego
uległ zmianie w wyniku rozpatrzenia
złożonych uwag do projektu planu
podczas
pierwszego
wyłożenia
dokumentów
do
publicznego
wglądu. Lokalizacja i granice terenów
objętych ponownym wyłożeniem
znajduje się w załączniku graficznym
umieszczonym na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Iwanowice oraz
na stronie internetowej Urzędu
Gminy: www.iwanowice.pl

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Iwanowice,
32-095 Iwanowice Włościańskie,
woj.
małopolskie,
w
terminie od 8 października 2015 r.
do 6 listopada 2015 r., w godzinach:
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Nowy sekretarz
Urzędu Gminy

w poniedziałki od 14 00 do 1700,
w pozostałe dni tygodnia
od 9 00 do 12 00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
rozwiązaniami odbędzie się w dniu
19 października 2015 r. w Urzędzie
Gminy Iwanowice, o godz. 1100.
Uwagi dotyczące przedmiotu
wyłożenia należy składać na piśmie do Wójta Gminy Iwanowice,
Urząd Gminy Iwanowice, 32-095
Iwanowice Włościańskie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 listopada 2015r.

Z dniem 1 października br. Wójt
Gminy w drodze awansu pracowniczego powołał na stanowisko sekretarza
Urzędu Gminy Iwanowice Panią Annę
Tarko, dotychczasowego kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego. Nowe obowiązki Pani Anna Tarko będzie łączyła
z pracą kierownika USC (pół etatu na
stanowisku sekretarza i pół etatu
w USC).

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

Zakres zadań i kompetencji sekretarza
będzie obejmował m.in.:
1. Nadzorowanie pracy Referatu
Organizacyjnego
i
Spraw
Obywatelskich.
2. Wykonywanie
funkcji
zwierzchnika
służbowego
wobec pracowników bezpośrednio podległych.
3. Współpraca z Wójtem w zakresie: zapewnienia sprawnego
funkcjonowania Urzędu, tworzenia warunków działania
oraz
ustalania
organizacji
i właściwej dyscypliny pracy
Urzędu.
4. Prowadzenie
dokumentacji
kadrowej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
akt osobowych pracowników
Urzędu i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
z wyłączeniem przedszkoli,
szkół i gimnazjum.
5. Prowadzenie spraw kadrowych
Urzędu.
6. Prowadzenie
rejestrów
Zarządzeń Wójta.
7. Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów oraz zmian
regulaminów.

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

Pani Anna Tarko posiada następujące
wykształcenie:

Informacja Gminnej
Biblioteki Publicznej
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Iwanowicach informuje, iż filia
biblioteki w Widomej będzie czynna
w budynku Szkoły Podstawowej

R

w Widomej od 19 października 2015 r.
w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek: 12.00 - 20.00
Środa: 11.00 do 18.00
Piątek: 12.00 do 17.00
Zapraszamy!

ef leksja

Sesje Rady Gminy
Iwanowice
w Internecie!
TV

Głos

Iwanowic

Wydawca:
Gminny Ośrodek Kultury
w Iwanowicach
Tel. 12 3884003

Adres:
Iwanowice Wościańskie 99;
32-095 Iwanowice
e-mail: sekretariat@iwanowice.pl;
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 .

• Studia
podyplomowe:
Administracja
publiczna
Uniwersytet
Jagielloński
w Krakowie (rok ukończenia 2013).
• mgr:
Zarządzanie
Zasobami
Ludzkimi
Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie (rok
ukończenia 2005).
• lic. Finanse i bankowość - Wyższa
Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Krakowie.
Gratulujemy Pani Annie Tarko awansu i życzymy sukcesów na nowym
stanowisku pracy.
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KANALIZACJA W KIERUNKU
BABIEJ GÓRY JUŻ DZIAŁA!
Zakończyliśmy budowę i proces odbioru II etapu kanalizacji sanitarnej
w Iwanowicach Dworskich w kierunku Babiej Góry.
Inwestycja na Babiej Górze została zrealizowana w ramach ostatniego konkursu unijnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-13, w ramach, którego Gmina Iwanowice pozyskała ponad 440 tys.
zł. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła brutto – 730 491,97 zł
w tym: koszty kwalifikowane – 593 895,92 zł; wysokość dofinansowania
(PROW) – 75% - 445 212,94 zł; wkład Gminy Iwanowice - 285 279,03 zł.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował :
——
kanał sanitarny grawitacyjny : 646 mb
w tym : PE fi 250 – 411 mb
		
PCV fi 160 – 235 mb
——
kanał tłoczny PE fi 110 : 98,9 mb
——
pompownia ścieków – 1 kpl.
Wykonany zakres umożliwia podłączenie się do kanalizacji 14
posesji. Warto dodać, że była to najkrócej realizowana tego typu inwestycja na terenie Gminy Iwanowice (wykonawcą była firma KRISBUD).
Z powodu narzuconych terminów przez Departament Funduszy Unijnych
Województwa Małopolskiego zadanie musiało zostać wykonane w okresie dwóch miesięcy.
Jan Czyżewski

JAK PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO KANALIZACJI
– INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
Osoby, które mają zaprojektowane przyłącza kanalizacji
Osoby,
które
nie
do swoich posesji
przyłączy kanalizacyjnych
1.

wystąpić do Urzędu Gminy Iwanowice z wnioskiem
o wydanie warunków podłączenia do kanalizacji
sanitarnej; Właściciel posesji otrzyma z Urzędu
warunki techniczne oraz ksero mamy z lokalizacją
przyłącza kanalizacyjnego;
informacja pod
nr tel. (12) 388-40-03 w. 24

2.

wykonać przyłącz indywidualnie we własnym
zakresie lub zlecić to niezależnej firmie świadczącej
takie usługi,

3.

przed
zasypaniem
ułożonej
instalacji
przyłączeniowej fakt wykonania przyłącza należy
zgłosić:
pracownikom
oczyszczalni
ścieków
w Iwanowicach Dworskich lub telefonicznie
pod nr tel. (12) 452 06 60, kom. 501-335-664,
celem dokonania odbioru i podpisania umowy na
korzystanie z kanalizacji sanitarnej.

mają

zaprojektowanych

1.

wystąpić
do
Urzędu
Gminy
Iwanowice
z wnioskiem o wydanie warunków podłączenia do
kanalizacji sanitarnej; Właściciel posesji otrzyma z
Urzędu Gminy warunki techniczne; informacja pod
nr tel. (12) 388-40-03 w. 24

2.

wykonać projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej
przez uprawnionego projektanta zawierający:
opis techniczny przyłącza, opinię z narady
koordynacyjnej sytuowanego przyłącza (ZUDP),
plan zagospodarowania działki sporządzony na
aktualnej mapie do celów projektowych w skali
1:500, profil podłużny przyłącza kanalizacyjnego.

3.

złożyć wykonany projekt budowlany przyłącza
w 2 egz. w Urzędzie Gminy Iwanowice wraz
z oświadczeniem o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane
celem uzyskania zezwolenia na włączenie się do
kanalizacji sanitarnej,

4.

wykonać przyłącz indywidualnie we własnym
zakresie lub zlecić to niezależnej firmie świadczącej
takie usługi,

5.

przed
zasypaniem
ułożonej
instalacji
przyłączeniowej fakt wykonania przyłącza należy
zgłosić:
pracownikom
oczyszczalni
ścieków
w Iwanowicach Dworskich lub telefonicznie pod
nr tel. (12) 452 06 60, kom. 501-335-664 celem
dokonania odbioru i podpisania umowy na
korzystanie z kanalizacji sanitarnej.
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PSZOK czynny do końca listopada

Na przełomie sierpnia i września ruszyły prace
związane z wykonaniem nowych nawierzchni asfaltowych
na drogach powiatowych, współfinansowane w 40%
ze środków budżetu Gminy Iwanowice i 60% z budżetu
Powiatu Krakowskiego.
Zakres robót obejmował:
1. wykonanie nawierzchni o długości 1265 mb
na drodze powiatowej K 2134 w miejscowości
Sieciechowice „Folwark”. Wartość zadania
wynosiła 330 959,94 zł
2. wykonanie nawierzchni o długości 390 mb
na drodze powiatowej K 2138 w miejscowości
Iwanowice Włościańskie w kierunku Zagaja.
Wartość zadania wynosiła 88 018,56 zł.
Dzięki oszczędnościom wynikającym z przetargu,
dodatkowo planowane jest jeszcze w tym roku położenie
200 metrów nakładki na drodze powiatowej K 2134
w miejscowości Lesieniec.
Zgodnie z umową, wykonany został również odcinek
chodnika ok. 100 mb w miejscowości Narama, również
współfinansowany z budżetu Gminy Iwanowice w 60%.
Wartość zadania wynosiła 67 500,00 zł.
Na
przełomie
października
i
listopada
br.
wykonane zostaną także rowy odwadniające przy
drogach powiatowych w Grzegorzowicach Wielkich
i Władysławie (ok. 0,5 km) oraz w Sieciechowicach
(Folwark) ok. 800 metrów. Prace te zostaną wykonane
z środków Powiatu Krakowskiego, budżetu Gminy oraz
wpłat mieszkańców, którzy pokryją koszt zakupu rur
do przepustów.
Paweł Marczyk

PSZOK to miejsce na terenie Gminy, w którym
mieszkańcy mogą pozostawić odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny. Od września br. punkt został
uruchomiony na działce gminnej nr 377/1 w miejscowości
Iwanowice Dworskie (zatoczka w pobliżu przystanku
autobusowego, za oczyszczalnią ścieków jadąc od strony
Iwanowic).
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie
funkcjonował od kwietnia do listopada, dwa razy
w miesiącu, w drugą i czwartą sobotę w godzinach od 9 00
do 13 00.
Uwaga! W okresie zimowy PSZOK będzie nieczynny.
Szczegółowy
regulamin
korzystania
z
punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostępny
jest na stronie www.iwanowice.pl oraz jest wywieszony
na ogrodzeniu PSZOK.
Najważniejsze punkty regulaminu:
1.

Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie,
w specjalnie do tego celu przeznaczonych,
oznakowanych pojemnikach.

2.

W PSZOK nie przyjmuje
odpadów komunalnych.

3.

Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK.

4.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być
posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone
innymi odpadami.

5.

Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez
pracownika PSZOK.

się

zmieszanych

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przyjmowane
są
następujące
frakcje
odpadów
komunalnych powstających na terenie Gminy Iwanowice:
• odpady z papieru,
• odpady z tworzyw sztucznych,
• odpady z metali,

Inwestycje przy drodze krajowej E7

• odpady szklane,

Budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Domiarkach
oraz dalsza rozbudowa chodnika z Widomej w kierunku
Maszkowa (I etap ok. 200 metrów) to inwestycje
jakie w tym roku wykona Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przy drodze krajowej E7 na
terenie naszej Gminy. Budżet całkowity tych zadań
to ponad 500 tys. zł. Wkład Gminy Iwanowice to
wykonanie projektu i oświetlenia przy przejściu dla
pieszych w Domiarkach (ok. 35 tys. zł) i projekt chodnika
z Widomej do Maszkowa (20 tys. zł). Powyższe inwestycje
to efekt rozmów i interwencji w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad radnej Iwony Grabary i wójta
Roberta Lisowskiego.

• komunalne odpady budowlane za wyjątkiem
odpadów zawierających azbest z drobnych
remontów

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• zużyte opony,
• odpady zielone (BIO)
• odpady wielkogabarytowe
PSZOK nie
komunalnych.

przyjmuje

zmieszanych

odpadów

Wszelkie informacje o pracy punktu będzie można
uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod
numerami telefonu: P.P.H.U. TAMAX (41) 381-15-81.
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NOWY ROK SZKOLNY
W GMINIE IWANOWICE

Konsultacje Programu
współpracy
z organizacjami
pozarządowymi
na 2016 r.
W dniu 24 września 2015 roku przeprowadzone
zostały
konsultacje
społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Iwanowice z organizacjami
pozarządowymi

W dniu 1 września br. szkoły publiczne z terenu naszej Gminy rozpoczęły
rok szkolny w nowych uwarunkowaniach prawnych i finansowych. W tym
dniu zaczęły bowiem funkcjonować
3 nowe placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne
(Celiny, Sieciechowice i Widoma) oraz
samorządowy Gminny Zespół Szkół
w Iwanowicach.
W okresie wakacyjnym przeprowadziliśmy w tych placówkach
szereg remontów i inwestycji, aby
jak najlepiej przygotować je nowych
okoliczności w jakich przyjdzie im
funkcjonować. W sumie wydaliśmy
z budżetu Gminy na ten cel prawie
200 tys. zł. Największe inwestycje
poczynione zostały w nowym zespole
szkół
samorządowych,
gdzie
m.in. wymieniono drzwi zewnętrzne,
pomalowano korytarze i ściany w klasach, zakupiono pracownię językową
za kwotę ponad 30 tys. zł. W szkołach
w Celinach, Widomej i Sieciechowicach
m.in. pomalowano korytarze i klasy
lekcyjne, położono flizy na schodach,
zakupiono pomoce dydaktyczne oraz
nowe komputery. Tak dużych, bieżących remontów w tych placówkach nie
było realizowanych od wielu lat.
Umowy
użyczenia
budynków
z organami prowadzącymi szkoły
w Celinach, Sieciechowicach i Widomej
zostały zawarte z dniem 1 września br.
na okres trzech lat. W trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych
z rodzicami i mieszkańcami przy
przekształcaniu tych placówek określiliśmy ten okres jako wystarczający
do właściwego zweryfikowania ich
funkcjonowania. Po tym okresie Rada
Gminy Iwanowice będzie mogła zawrzeć umowy na czas nieokreślony.
Jestem przekonany, że w dalszym
ciągu będzie trwała dobra współpraca

z nowopowstałymi organami prowadzącymi oraz rodzicami i przedłużenie
umów będzie wyłącznie formalnością.
Nowe umowy użyczenia zabezpieczają użyczającego budynek czyli
Gminę Iwanowice przed ewentualnymi nadużyciami finansowymi ze strony
organów prowadzących oraz działaniami niezgodnymi z prawem w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa uczącym
się dzieciom. To organy prowadzące
będą odpowiedzialne za stan budynków przed instytucjami kontroli,
takimi jak: Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Krakowie,
Wojewódzka Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna
w
Krakowie,
Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie. Ponadto,
Gmina Iwanowice zastrzega sobie
prawo do wykorzystywania budynku
na cele innej działalności społecznie
użytecznej. Wzór umowy dostępny
jest na stronach internetowych Urzędu
Gminy Iwanowice.
W dniu 27 sierpnia br. na sesji
Rady Gminy Iwanowice radni wypowiedzieli dotychczasowe umowy
użyczenia organom prowadzącym
szkoły w Damicach, Grzegorzowicach,
Naramie i Poskwitowie. Organy te
otrzymają
propozycję
podpisania
nowych umów – identycznych jak
placówki w Celinach, Sieciechowicach
i Widomej – na okres dwóch lat (stare
umowy przestaną obowiązywać dopiero 31 sierpnia 2016 r. ze względu
na dziewięciomiesięczny okres wypowiedzenia). Dzięki temu wszystkie
placówki publiczne prowadzone przez
osoby prawne i fizyczne na terenie
Gminy Iwanowice będą funkcjonować
na jednakowych zasadach.

i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2016
roku”. Konsultacje społeczne odbyły
się zgodnie z postanowieniami art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r., poz.
1118) oraz uchwały Nr XII/77/2011 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 05.10.2011r. w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
Konsultacje odbyły się w formie
otwartego spotkania konsultacyjnego,
podczas którego organizacje pozarządowe wnioskowały o zwiększenie środków
planowanych na realizację Programu w
roku 2016 do kwoty 230 tys. zł oraz zasugerowały podział środków w ramach
planowanej kwoty.
Zaproponowano następujący podział
środków:
—— 80 tys. zł na kulturę
fizyczną i sport;
—— 25 tys. zł na kulturę;
—— 35 tys. zł na zajęci pozalekcyjne
dla dzieci i młodzieży;
—— 35 tys. zł na organizowanie
wyjazdów wakacyjnych i
zimowych dla dzieci i młodzieży;
—— 50 tys. na pomoc społeczną.
Środki na realizację zadań w ramach
programu planuje się pozyskać z budżetu Gminy Iwanowice, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i
Przeciwdziałania
Narkomanii oraz dotacji od Wojewody
Małopolskiego.

W konsultacjach brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych
działających
na
terenie
Gminy
Iwanowice, przedstawiciel Rady Gminy
Iwanowice oraz pracownicy Urzędu
Robert Lisowski Gminy.

Wójt Gminy Iwanowice

Anna Tarko
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FUNDUSZ SOŁECKI ROZDZIELNY
W miesiącach sierpień i wrzesień br. odbyły się zebrania
wiejskie we wszystkich sołectwach naszej Gminy, na których
mieszkańcy dokonali podziału
środków funduszu sołeckiego
na rok 2016. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z kwietnia br.
wyodrębniliśmy
ustawowy
fundusz sołecki. Mieszkańcy na
zebraniach wiejskich samodzielnie podejmowali decyzje o tym,

Miejscowość

czy chcą podziału środków wiejskich według starych zasad czy
też nowych. Jedynie dwie miejscowości: Narama i Sułkowice
zdecydowały się pozostać przy
„starym” podziale tj. 70% podatku rolnego przypadającego na
sołectwo. Poniżej przedstawiamy propozycje inwestycji, jakie
będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Plan dużych
inwestycji realizowanych w po-

Kwota

szczególnych sołectwa w roku
2016 przedstawimy w połowie
listopada br. wraz z projektem
budżetu na 2016 r. Szczegółowo
omówimy go w kolejnym numerze Głosu Iwanowic.
Dziękuję sołtysom za zorganizowanie zebrań wiejskich
a mieszkańcom za liczny i aktywny udział.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

Nazwa zadania

Biskupice

15 477,04 zł

Oświetlenie – droga gminna Stara Wieś

Celiny

23 850,31 zł

Nakładka – droga gminna w kierunku p. Adamczyka

Damice

13 235,16 zł

Oświetlenie – Damice w kierunku Iwanowic

Domiarki

10 993,29 zł

Wymiana wiat (8 tys. zł), pozostała kwota – nakrapianie wjazdów masą asfaltową

Grzegorzowice Małe

9 615,75 zł

Remont dachu na gimnazjum

Grzegorzowice Wielkie

12 370,83 zł

Oświetlenie w kierunku szkoły

Iwanowice Dworskie

20 419,97 zł

Nakładka – droga Iwanowice - Pieronek

Iwanowice Włościańskie

20 663,06 zł

Oświetlenie – droga na Zamek

Krasieniec Stary

13 073,10 zł

Wodociąg w kierunku Rzeplina

Krasieniec Zakupny

14 558,68 zł

Droga w kierunku p. Chwastka (10 tys. zł), pozostała
kwota – oświetlenie w kierunku p. Trątnowieckiego

Lesieniec

10 182,97 zł

Wyposażenie do kontenerowego budynku świetlicy

Maszków

19 987,80 zł

Budowa boiska sportowego

Narama

41 688,00 zł

OSP Narama (5 tys. zł) pozostała kwota – nadanie nazw ulic w Naramie

Poskwitów Stary

11 911,65 zł

Piec i centralne ogrzewanie w świetlicy

Poskwitów Nowy

17 448,81 zł

OSP Poskwitów 10 tys.zł; pozostała kwota
- droga w kierunku p. Białoruskiego

Przestańsko

10 399,06 zł

Droga w kierunku Miłocic

Sieciechowice

27 010,54 zł

Nakładka – droga na Zarzecze

Sułkowice

47 461,00 zł

Droga do p. Cyganek i Droga do p. Wałęgi

Widoma

14 450, 64 zł

Oświetlenie przy drodze w kierunku cmentarza

(stary podział funduszu)

(stary podział funduszu)

Władysław

9 399,67 zł

Droga gminna w kierunku p. Kaczmarczyk

Zagaje

7 130,78 zł

Droga gminna w kierunku p. Kijaka

Zalesie

13 613, 31 zł

Plac zabaw przy remizie OSP

Żerkowice

14 018,47 zł

Oświetlenie uliczne przy drodze 600112K

SUMA WYDATKÓW
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398 959, 89 zł
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ZARZĄD
POWIATOWY OSP
W NARAMIE
W dniu 25 września br. w remizie OSP w Naramie odbyło
się posiedzenie Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Powiatu Krakowskiego. W spotkaniu
wzięli udział m.in. Prezes Powiatowego Zarządu OSP
Leszek Zięba, Zastępca Dyrektora Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego OSP Łukasz Smółka, Zastępca Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
bryg. Andrzej Nowak.
Posiedzenie Zarządu Powiatowego OSP było doskonałą
okazją do promocji i prezentacji dokonań jednostek OSP
z terenu Gminy Iwanowice. Prezes Zarządu Gminnego
OSP Edward Stopiński przedstawił potencjał i aktualny
stan kadrowy w jednostkach OSP a Wójt Gminy Robert
Lisowski omówił kwestie finansowania oraz zaprezentował
realizowane i planowane inwestycje.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich
15 jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice. Miłą
uroczystością
było
wręczenie
Medali
Honorowych
im. Bolesława Chomicza: Prezesowi OSP w Widomej
– Tadeuszowi Kurbielowi oraz druhowi Eugeniuszowi
Wąsikowi z OSP w Iwanowicach. Medal ten nadawany
jest przez Prezydium Zarządu Głównego OSP za zasługi dla
rozwoju i umacniania Ochotniczych Straży Pożarnych. Na
zakończenie, uczestnicy wysłuchali koncertu strażackiej
Orkiestry Dętej „Naramianka”, kierowanej przez kapelmistrza
Jerzego Piekarę.
Wójt Gminy serdecznie dziękuje druhnom i duhom z OSP
w Naramie za pomoc w organizacji spotkania oraz członkom
Orkiestry Dętej „Naramianka” za piękny koncert.
Teresa Parszywka
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SUKCES MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN
OSP Z POSKWITOWA I NARAMY
W dniu 30 sierpnia 2015 r. w Radziszowie (Gmina Skawina)
odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Gminę Iwanowice
reprezentowały 2 drużyny młodzieżowe.

dziewcząt i 15 drużyn chłopięcych. Drużyna młodzieżowa
dziewcząt z Poskwitowa zajęła II miejsce, natomiast drużyna
młodzieżowa chłopców z Naramy zajęła VII miejsce.
Opiekunami młodzieżowej drużyny dziewcząt z Poskwitowa
byli prezes Andrzej Góralczyk i druh Słota a z drużyny
Drużyna dziewcząt z Ochotniczej Straży Pożarnej
młodzieżowej chłopców z Naramy był prezes Andrzej Wywiał.
z Poskwitowa
w składzie: Toczko Martyna, Walczak
Prezes Zarządu Gminnego OSP Edward Stopiński i Wójt
Katarzyna, Burda Ewelina, Kralka Adrianna, Wykurz Monika,
Gminy Iwanowice dziękują młodzieży za udział w zawodach
Jasiówka Weronika, Patoła Agnieszka oraz drużyna chłopców
i gratulują wysokich wyników. Podziękowania należą się
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Naramy w składzie: Wywiał
także prezesom oraz druhom tych jednostek za przygotowanie
Arkadiusz, Baranik Konrad, Krawczyk Marceli, Bednarczyk
młodzieży do startu w zawodach.
Piotr, Kwiecień Szymon, Olchawski Mikołaj, Czyż Karol.
Drużyny te zajęły pierwsze miejsca w Gminnych Zawodach
Zawody odbyły się pod patronatem Starosty Powiatowego
Sportowo Pożarniczych w 2014 r.
Józefa Krzyworzeki.
W Radziszowie startowało 9 drużyn młodzieżowych

Teresa Parszywka

DROGA EKSPRESOWA S7
Szanowni Państwo,
W dniu 7 października br. odbyło się w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
pierwsze zebranie robocze w sprawie budowy drogi
ekspresowej S7. Przez teren Gminy Iwanowice przebiegał
będzie odcinek drogi o długości 6,62 km oraz zlokalizowano
węzeł w miejscowości Widoma. Na spotkaniu byli obecni
przedstawiciele firm projektowych, którzy wygrali
przetarg na tworzenie koncepcji programowych dla
poszczególnych odcinków drogi. Koncepcje mają zostać
przygotowane w ciągu 11 miesięcy od podpisania umów.
Ponieważ na etapie koncepcji będą uzgadniane m.in.
niwelety nasypów, drogi dojazdowe w najbliższym czasie
utworzymy zespół konsultacyjny do spraw budowy drogi
ekspresowej na terenie Gminy Iwanowice, do którego
zostaną zaproszeni sołtysi i radni z miejscowości gdzie
będzie wytyczona droga. W pierwszych miesiącach
2016 r. odbędą się również otwarte spotkania
z mieszkańcami, w trakcie których przedstawiciele GDDKiA
i firm projektowych przedstawią propozycje konkretnych

rozwiązań architektonicznych. W październiku została
także podpisana umowa na badania archeologiczne, które
będą realizowane równolegle w latach 2016-2017.
Poniżej przedstawiam harmonogram działań, jaki zaprezentowała GDDKiA w zakresie budowy S7:
• 18. 09.2015r. – ogłoszono I Etap przetargu
ograniczonego dla wszystkich trzech odcinków
drogi S7 na ich zrealizowanie w systemie P&B
(Projektuj i Buduj).
• 18.11.2015r. – termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
• 09.2016r. - ogłoszenie II etapu przetargu na
zaprojektowanie i wykonanie 3 odcinków drogi S7
• 04.2017r. – planowany termin podpisania umowy
z wykonawcą
• 02.2018r. – opracowanie projektów budowlanych
i materiałów do wniosków o wydanie decyzji
o ZRID ( w tym materiałów formalno-prawnych
związanych z podziałem działek).
• 07.2018r. – planowany termin uzyskania decyzji
o ZRID.
• 08.2018r. – planowany termin rozpoczęcia robót
budowlanych (termin realizacji inwestycji –
37 miesięcy od daty podpisania umowy (liczony
bez okresów zimowych tj. 15.12-15.03)
• Rok
2021
–
rozliczenie zadania.

zakończenie

realizacji,

Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
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REWITALIZACJA SIECIECHOWIC
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
planuje w I kwartale 2016 r. ogłosić konkurs w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na rewitalizację przestrzeni regionalnej na obszarach
wiejskich. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to prawie 110 mln
złotych. Urząd Gminy Iwanowice przygotowuje koncepcje dla rewitalizacji 4 obszarów: rynek w Sieciechowicach,
rynek w Iwanowicach, teren za parkingiem przy kościele
w Iwanowicach i obszar przy boisku w Biskupicach.
Sukcesywnie będziemy prezentować i opiniować przygotowane koncepcje. Projekty przygotowuje dr Krzysztof
Baster we współpracy z Katedrą Geodezji Rolnej,
Katastru i Fotogrametrii Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, którą kieruje prof. Urszula Litwin. W tym
numerze Głosu Iwanowic prezentujemy wstępne koncepcje dla Sieciechowic i Iwanowic (parking za kościołem).

Na zebraniu wiejskim w Sieciechowicach dr Krzysztof
Baster przedstawił zebranym mieszkańcom wstępną koncepcję rewitalizacji Sieciechowic. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do wyrażania opinii na temat przedstawionego projektu. Kolejne spotkanie prezentujące projekt
odbędzie się na przełomie października i listopada br.
Koncepcja zakłada wydzielenie strefy czasu wolnego przed
kościołem oraz zlokalizowanie parkingu pomiędzy przedszkolem a drogą powiatową w kierunku Lesieńca.
Uwagi do projektów prosimy przesyłać na adres mailowy Urzędu Gminy Iwanowice: sekretariat@iwanowice.pl.
Specjalne ankiety są do pobrania na stronie internetowej
http://www.iwanowice.malopolska.pl/pl/aktualnosci,1779.html
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REWITALIZACJA IWANOWIC
(PARKING)
Koncepcja dla rewitalizacji obszaru za parkingiem i obok kościoła

rekultywacja stawu, stworzenie placu zabaw dla dzieci oraz

w Iwanowicach zakłada m.in. wybudowanie wielofunkcyjnego

siłowni na powietrzu dla młodzieży i dorosłych, przebudowanie

budynku w którym będzie mieścił się Caritas, punkt informacji

ogrodzenia od drogi wojewódzkiej.

turystycznej i ogólnodostępne toalety, wydzielenie alejek oraz

strona:
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EKONOMIA SPOŁECZNA SZANSĄ
NA ROZWÓJ MAŁYCH GMIN

Gmina Iwanowice rozpoczęła pracę nad nową strategią rozwiązywania problemów społecznych. Jednym
z elementów, które chcemy realizować to są działania na rzecz tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.
O tym co to jest ekonomia społeczna i jakie korzyści może przynieść naszej Gminie pisze poniżej Agnieszka
Ścigaj, praktyk w zakresie działań na rzecz pomocy społecznej.(Red)
Rozwój regionów i podregionów, poszrestaurację i kawiarnię. Duża liczba osób
czególnych
województw,
powiatów
niepełnosprawnych poszukujących pracy
i gmin w Polsce jest bardzo zróżnicona terenie powiatu zaowocowało powany. Nie przeniesiemy dużych miast
mysłem utworzenia Zakład Aktywności
czy stolicy w inny region, nie zmienimy
Zawodowej, droga zmagań z biurokrapołożenia geograficznego czy zasobów
cja i przepisami była bardzo długa.
naturalnych regionu. Co zatem można
Opłacało się, w 2013 roku został powozrobić by pobudzić rozwój lokalnie
łany Zakład Aktywności Zawodowej
w miejscach gdzie na pierwszy rzut oka
Ogniwo, wavktórym na stanowiskach
nie ma nic wyróżniającego.
związanych z gastronomią pracuje obecTe miejsca to pole do rozwoju Ekonomii
nie 20 osób niepełnosprawnych. Jest to
Społecznej, aktywności ekonomicznej
szósty Zakład w Małopolsce a pierwszy
i społecznej opartej kapitale ludzkim,
prowadzony przez Spółdzielnie Socjalną.
Agnieszka Ścigaj - z wykształcenia socjolog , od
a ten kapitał posiada każdy region. 19 lat pracuje w obszarze szeroko rozumianej
Taki scenariusz może zafunkcjonować
Ekonomia społeczna zakłada, że człowiek polityki społecznej , przedsiębiorca społeczny, w każdej gminie warunkiem niezbędnym
jest najważniejszy bo to on jest motorem ekspert i doradca w zakresie ekonomii spo- jest tu pomysł i grupa zaangażowanych
łecznej i rozwoju lokalnego. Współzałożyciel
rozwoju. Ważną cecha ekonomii spo- kilku organizacji pozarządowych działają- ludzi chcąca ten pomysł zrealizować. Bo
łecznej jest też to, że budowana jest na cych w obszarze polityki społecznej min. przedsiębiorstwa społeczne buduje i prolokalnym kapitale, zarówno społecznym Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego wadzi się razem. Ważne na pewno jest
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego KLUCZ.
jak i technicznym. Przedsiębiorstwo spo- Wieloletni trener i Koordynator Projektów odpowiednie rozeznanie rynku, tak aby
łeczne powinny być budowane w oparciu współfinansowanych z EFS, adresowanych z wytwarzanym produktem czy usługa
o potrzeby mieszkańców danego regionu do pracowników służb zatrudnienia oraz trafić do klienta. Spółdzielnia to firma,
Integracji Społecznej. Koordynator projektów
i zasoby regionu przy wsparciu samorzą- wojewódzkich. Konsultant Ministerstwa Pracy jak każda inna żeby osiągnąć zysk musi
du oraz pomocy od państwa w formie i Polityki Społecznej w Programie Integracji produkować, wytwarzać a potem jeszcze
dotacyjne finansowe na każdą zatrudnio- Społecznej dla województwa małopolskie- sprzedać swoje wyroby.
go, Łącznik ds. Funduszy strukturalnych
ną osobę bezrobotną.
Obecnie jest dobry okres na to by
w województwie małopolskim dla organizacji
Przykładem przedsiębiorstwa spo- pozarządowych w latach 2004-2006, Członek planować otworzenie przedsiębiorstwa
łecznego, które wykorzystało potrzebę Małopolskiego Komitetu Monitorującego społecznego. Przed nami perspektywa
Programy Regionalne w latach 2004lokalna i kapitał ludzki regionu tworząc 2008 oraz Komitetu Akredytacyjnego środków Unii Europejskiej na lata 2014w ten sposób 50 nowych miejsc pracy ds. Standardów Ośrodków wsparcia Ekonomii 2020. W jej budżecie przewidziano duże
Wykładowca pieniądze na rozwój przedsiębiorstw
jest Spółdzielnia Socjalna OPOK A. Społecznej przy MPIPS.
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Pomysł zrodził się z lokalnej potrzeby i trener organizacji pozarządowych i pracowni- społecznych oraz inne rodzaje wspar– w całej Gminie Klucze nie było lokalu ków instytucji Integracji Społecznej. Obecnie cia takiej jak doradztwo czy szkolenia.
gastronomicznego serwującego „zwykłe” Kierownik Zakładu Aktywizacji Zawodowej Dotacja na jedna osobę przystępująca
dla Osób Niepełnosprawnych OPOKA oraz
obiady, istniała jedynie oferta typu fast Vice Prezes pierwszej w Polsce spółdzielni so- do Spółdzielni Socjalnej to około 20 tyfood. Ta lokalnie zauważona nisza była cjalnej założonej przez dwa podmioty prawne sięcy złotych, zakładając ze podmiot taki
początkiem myślenia o
powołaniu – OPOKA. Najlepsze przedsiębiorstwo spo- zakłada, zatrudnia minimum 5 osób, daje
łeczne w Polsce w roku 2014 oraz Małopolski
w Kluczach spółdzielni świadczącej usłu- Lider Ekonomii społecznej – zatrudnia 48 osób nam dotacje w kwocie 100 tysięcy. Jeśli
w tym 80% niepełnosprawnych.
gi gastronomiczne.
pomysł jest dobry, biznesplan realny,
W 2015 roku OPOK A obchodziła 5 lecie działalności. osadzony w potrzebach lokalnych to jest to naprawdę kwota
Spółdzielnia zajmuje się głównie usługami gastronomicznymi która pozwala wyposażyć i uruchomić biznes. Sama dotacja
i szkoleniowymi. Początki były naprawdę trudne. Wynajęte to oczywiście nie wszystko potem przychodzi ciężka praca by
od samorządu pomieszczenia kuchenne, braki w wyposażeniu, firmę utrzymać, rozwinąć i tu wiele zależy od zaangażowania
niedoświadczony 5 osobowy personel, który stanowiły głów- osób zakładających i ich determinacji.
nie osoby bezrobotne, klientki Ośrodka Pomocy . Przełomem
Myślę, że Iwanowice obecnie uruchomiły wiele narzędzi
było duże zlecenie od samorządu na dostarczanie obiadów dla by wykorzystać własny potencjał i wszystkie szanse jakie się
ubogich. Potem ciągły rozwój, ciężka praca i przeznaczanie otwierają. Mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz samozysków na kolejne inwestycje, szukanie nowatorskich rozwią- rząd rozpoczął budowę lokalnego partnerstwa, którego celem
zań i nowych rynków takich jak działalność szkoleniowa czy jest pobudzenie lokalnego rozwoju i tworzenie tego typu
organizacja wizyt studyjnych dla innych spółdzielni. Ciągłe przedsiębiorstw. Tylko trzeba wytrwałości i mocnego zaangadoskonalenie usług gastronomicznych, szkolenie personelu żowania, które widać z każdej strony partnerów.
kuchennego pozwoliło rozszerzyć zakres klientów, otworzyć
Agnieszka Ścigaj

strona:

z życia gminy
Inwestycje na drogach
gminnych publicznych i
wewnętrznych w 2015 r.

4.

5.

Drogi gminne publiczne (stan obecny)
Długość - 68 km; w tym o nawierzchni bitumicznej
- 53,08 km; o nawierzchni z kruszywa - 10,66 km; o nawierzchni gruntowej - 4,23 km.
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Wykonano
odbudowę
mostu
w
Sułkowicach
za kwotę 142 000,00 zł i remont drogi Sieciechowice
Brzozówka za kwotę 54 000,00 zł – dofinansowanie ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji
(pieniądze antypowodziowe).
Zaplanowano do wykonania nowych nakładek w ramach rozstrzygniętego przetargu 10 odcinków dróg
o łącznej długości 1571 mb

Drogi wewnętrzne
Długość całkowita – nie zinwentaryzowana; o nawierzchni
bitumicznej – ok. 8,13 km; o nawierzchni z kruszywa –
ok 6,20 km; pozostałe o nawierzchni gruntowej – nie
określona długość.
W pierwszym półroczu wydatkowano następujące
środki finansowe:
• Zimowe utrzymanie dróg gminnych - 111 000,00 zł
• Transport materiałów na drogi - 14 494,70 zł.
• Prace koparki - 13 745,00 zł.
• Prace montażowe - 1 088,50 zł.
Ponadto na kwotę ponad 40 tys. zł zrobiono chodnik
z destruktu drogowego i wjazdy asfaltowe przy drodze
• Usuniecie podstawy przystanku w Sieciechowicach - powiatowej Iwanowice Dworskie – Biskupice wzdłuż nowej
linii kanalizacyjnej.
Grzegorzowicach Wielkich za kwotę 4 059,00 zł
• Wykonanie przyczółków – 2 078,00 zł.

• Łączna realizacja zadań
wyniosła – 146 473,20 zł.

w

I

półroczu

2015

r.

Ponadto:
1.

Na przełomie kwietnia i maja dokonano remontów bieżących masą asfaltową dróg. Wbudowano 47 ton masy
asfaltowej na łączną kwotę 27 824,00 zł

2.

Wykonano bieżące remonty emulsja z grysem najbardziej zniszczonych nawierzchni dróg w Naramie, Zalesiu,
Krasieńcu Starym, Sułkowicach. Wbudowano 52 tony
emulsji za łączną kwotę 31 500,00 zł.

3.

Wznowiono punkty
dróg gminnych.

graniczne

Wodociąg na Lesieńcu
W październiku br. w Lesieńcu
rozpoczęły się prace budowlane
przy budowie sieci wodociągowej.
Dokumentacja jaka w tym roku została
opracowana i uzgodniona w Starostwie
Powiatowym w Krakowie obejmuje
wykonanie sieci wodociągowej wraz
z przepięciem przyłączy o łącznej
długości
1030 m. Budynki, które
aktualnie są podłączone do sieci
wodociągowej
pompującej
wodę
z ujęcia w Grzegorzowicach Małych
do zbiornika zostaną przepięte na
nowo wybudowaną sieć zaopatrywaną
w wodę bezpośrednio ze zbiornika.
Mieszkańcy podłączeni do istniejącej

dla

10

odcinków

Do realizacji w tym roku pozostaje jeszcze m.in:
—— Dokończenie drogi do Pana Kijaka w Zagaju.
—— Wyrównanie drogi kruszywem
w Maszkowie Stawy.
—— Wykonanie przepustu na Wielkim Dole w Celinach.
—— Wykonanie utwardzenia odcinka drogi
Sieciechowice Brzozówka obok Pani Góralczyk.
—— Wykopanie rowów przy drodze gminnej
w Krasieńcu Starym w kierunku Rzeplina.
—— Poszerzenie drogi w Krasieńcu Starym – Kopanina.
Część tych prac będzie zrealizowana po zakończeniu
pomiarów geodezyjnych.
Paweł Marczyk

sieci w górnym odcinku Lesieńca od lat
uskarżali się na niskie ciśnieni wody.
Na zebraniu wiejskim w 2014 r. podjęto
decyzję aby część środków funduszu
sołeckiego w wysokości 10000 zł
przeznaczyć na opracowanie projektu
budowlanego
rozbudowy
sieci
wodociągowej na odcinku od zbiornika
do
p.
Radłowskiej.
Inwestycja
zrealizowana w całości pozwoli
na przepięcie około 20 domów
i przyczyni się do podniesienia
ciśnienia wody na w/w odcinku.
Koszt robót budowlanych zamknie się
w kwocie 90000 zł. Wykonawcą sieci
wodociągowej jest Spółdzielnia Kółek
Rolniczych w Iwanowicach.
Janusz Kukuła
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z życia gminy

HYDROFORNIA SUŁKOWICE

W okresie marzec-lipiec br. wykonano
hydrofornię w miejscowości Sułkowice.
Inwestycja ta kosztowała 120 663 zł.
Wcześniej już w roku 2012 wykonano
odcinek sieci wodociągowej o długości
180 m, który docelowo połączył sieć
gminną zaopatrywaną z Gminy Skała
z hydrofornią. Koszt tej inwestycji
wyniósł 21 520 zł. Wykonawcą
hydroforni
i
sieci
wodociągowej
była Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Iwanowicach. Niestety od tamtego
czasu z braku środków finansowych na
wybudowanie hydroforni inwestycja
ta była przekładana z roku na rok.
Od pewnego czasu też corocznie Gmina
Iwanowice dostawała monity z Gminy
Skała o konieczności odłączenia się od ich
sieci z uwagi a to, iż podczas wysokiego
poboru wody w okresie wiosnalato występowały braki w dostawie
wody dla mieszkańców Gminy Skała.

Uruchomienie
hydroforni
pozwoli
na zrezygnowanie z dostawy wody
z Gminy Skała i przepięcie 28 budynków
z Sułkowic „Zabrzezia” i 5 budynków
z Iwanowic Włościańskich „Porwanów”
na wodociąg zaopatrywany z ujęcia
wody w Sułkowicach. Rozwiązanie to
będzie również korzystne pod względem
finansowym dla mieszkańców tego
rejonu, bowiem obecnie cena brutto
1 m3 wody z Gminy Skała wynosi
3,63 zł. Po przełączeniu na wodociąg
Gminy Iwanowice cena brutto za 1 m3
będzie wynosić 3,18 zł. Przewiduje się,
że uruchomienie hydroforni nastąpi do
końca października tego roku. Obecnie
trwa procedura uzyskania pozwolenia na
użytkowanie jak również finalizowana
jest sprawa podpisania umowy na
dostawę energii elektrycznej do obiektu.
Janusz Kukuła

Konsultacje nowej
strategii LGD
W dniach 22 września i 20 października br. w Urzędzie Gminy
Iwanowice odbyły się konsultacje
nowej lokalnej strategii rozwoju
dla Lokalnej Grupy Działania
„Jurajska Kraina”. W spotkaniach
uczestniczyło ponad 20 osób, w
tym przedsiębiorcy, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń,
radni i sołtysi, pracownicy Urzędu
Gminy. W trakcie spotkań przeprowadzono analizę SWOT dla
Gminy Iwanowice, przedstawiono założenia do wskaźników
dla Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014-20 oraz omówiono
cele ogólne i szczegółowe LSR.
Szczegółowe informacje na temat
nowej strategii oraz planowanych
działań LGD można uzyskać w
biurze LGD w Skale, ul. Szkolna
4, tel. 12 380 10 61 oraz na stronie
internetowej www.jurajskakraina.pl.

Uwaga! Praca
Firma Sprzątająca ZK SERWIS
zatrudni Osoby do sprzątania
klatek schodowych i otoczenia
wokół bloków mieszkalnych w
Krakowie.
Praca w godzinach rannych.
Warunki pracy i płacy do
uzgodnienia podczas rozmowy .
Przyjęcia do pracy : Kraków
Al.
Pokoju
20
(Pawilon)
w godz.8 00 - 9 00 ;
tel. 12-413- 89- 92
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mają
potrzeby,
zainteresowania.
Poznanie
potrzeb,
zainteresowań
i oczekiwań Uczestników kultury
pozwoli nam na wyznaczenie dalszego
kierunku jej realizacji. Aby precyzyjnie
określić zagadnienie posługiwaliśmy
się zestawem pytań na które
mieszkańcy odpowiadali w formie
ankiet. Przeprowadzaliśmy spotkania
z mieszkańcami, przedstawialiśmy
zasady wyboru inicjatyw kulturalnych
oraz regulamin konkursu. Zostało
wybranych siedem projektów: Piknik
kulturalny – „Żegnamy Lato – witamy
jesień w plenerze”, „Celiniada na
ludowo”,
„Sułkowice
zatrzymane
w obiektywie kiedyś i dziś”, „Nie
święci garnki lepią”, „Lato z folklorem”,

„Aktywne wakacje”, „Pieszo po
Iwanowicach” z jedenastu; które będą
realizowane, a te które nie zostały
wybrane być może zrealizujemy jako
zadanie GOK-u. Podczas spotkań
mogliśmy
się
wiele
dowiedzieć
o mieszkańcach i ich potrzebach,
zainteresowaniach, chęci spędzania
czasu wolnego na terenie Gminy
Iwanowice, mogliśmy się również
dowiedzieć jakie mamy ukryte talenty,
które dotychczas się nie ujawniały.
Projekt DK+ to ciekawy projekt,
mieliśmy możliwość spotkania się
z mieszkańcami i posłuchania o ich
potrzebach kulturalnych, odkrycia
nowych, nieznanych talentów.

Podstawowej i Gimnazjum,
przedstawiciele Hospicjum w Miechowie:
siostra Alicja wraz z panią Ewą
Wojciechowicz, Ks. Proboszcz Ryszard
Suchanowski, ks. Prefekt Marek Łosak,
pani dyrektor Anna Szczepanik, pani
wicedyrektor Dorota Dryja Zębala
. Najpierw wolontariusze przygotowali teren pod żonkile a później po

przemówieniu p. Ewy przystąpili do
sadzenia cebulek, które wzejdą wiosną
i będą rozdawane za datki na rzecz
Hospicjum. Za ofiarowane sadzonki
składamy serdeczne podziękowanie
Pani Celinie Wykurz. W sumie zasadziliśmy 100 sztuk cebulek.

Krakowskiej. Prelegentem prowadzącym koncerty będzie Maciej Jabłoński.
Tematem koncertów będzie muzyka
instrumentalna, wokalna, współczesna
i dawna. Mowa też będzie o utworach wesołych oraz informacjach o
ważnych osobistościach z muzycznego
W roku szkolnym 2015/2016 jako świata. Przez cały rok szkolny odbędzie
się aż dziewięć koncertów, o różnorodPubliczna Szkoła Podstawowa im. św.
nej tematyce.
Jana Bosko w Celinach postanowiliśmy
położyć nacisk na rozwój kompetencji
Ostatniego września w naszej szkomuzycznych naszych uczniów, dlate- le odbył się już pierwszy koncert pt:
go też będą oni uczestniczyć w tzw. „SPOTK ANIE
Z
WIRTUOZEM”.
koncertach edukacyjnych
organizo- Na
początku
prelegent
swoim
wanych przez muzyków Filharmonii barwnym
opowiadaniem
wpro-

wadził nas w zaczarowany świat
muzyki,
a
następnie
wirtuozi
Anna Hara – skrzypce oraz Wojtek
Marcinowski – skrzypce i skrzypce elektryczne zagrali wirtuozowskie utwory
Kreislera, Paganiniego, Wieniawskiego,
Bacewicz, a na koniec Taniec węgierski
Brahmsa w duecie. Uczniowie biorący
udział w koncercie wysłuchali wszystkich granych utworów z zapartym
tchem. Koncert wszystkim bardzo się
podobał i już nie możemy doczekać się
następnego.

Projekt DK+ Inicjatywy Lokalne
część I, zakładał przeprowadzenie,
opracowanie i upublicznienie diagnozy
społecznej na potrzeby kulturalne
mieszkańców
Gminy
Iwanowice.
Przeprowadziliśmy
sześć
spotkań
z mieszkańcami naszej gminy, podczas
których mogliśmy dowiedzieć się
o tym czego od nas oczekują, jakie

Pola Nadziei
w Iwanowicach
W
dniu
24
września
b.r.
przy
Gminnym
Zespole
Szkół
w Iwanowicach (a po raz piąty w naszej
parafii) miała miejsce akcja sadzenia
żonkili. Uczestniczyli w niej wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas Szkoły

Rok szkolny
2015/2016 ogłaszamy
rokiem muzyczno
– teatralnym

Ewa Pieronek

Wolontariusze
w Iwanowicach

SCK

przy

GZSz

Monika Świątek
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LATO Z FOLKLOREM
W POSKWITOWIE STARYM

Mieszkańcy gminy Iwanowice nie raz udowodnili,
że folklor to coś, co wciąż jest żywe i nadal wywołuje
ogromne zainteresowanie wśród publiczności. Każdy,
kto niedzielne (9.08.2015) popołudnie spędził na
poskwitowskich błoniach lub chociaż wybrał się w tamte
okolice na spacer, mógł się o tym przekonać na własne
oczy. Sprawcami tego całego, barwnego zamieszania byli
członkowie Rady Sołeckiej pod przewodnictwem Pani
Krystyny Krzyworzeki, Pana Rafała Kowala oraz sołtysa
Pana Jarosława Mrugalskiego. Organizatorów imprezy
wspierał Wójt Gminy Iwanowice Robert Lisowski oraz
Gminny Ośrodek Kultury.
Piknik pod znaczącym tytułem „Lato z folklorem”
to efekt realizacji w Gminie Iwanowice projektu Dom
Kultury + Inicjatywy lokalne organizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury. Rada Sołecka Poskwitowa
Starego to jedni z laureatów konkursu na inicjatywę
kulturalną, którzy jako pierwsi postanowili zaprezentować
swoje realizacje.
Cały plac wypełniał klimat przybliżający tradycje ludowe. Muzeum plenerowe Pana Adama Miski
zaprezentowało najmłodszym odbiorcom przedmioty,
które obecnie zostały zastąpione przez nowsze wytwory
cywilizacji. Kustosz Muzeum Regionalnego w Iwanowicach
zaprezentował również wystawę fotografii przygotowaną
przez Pana Jana Płatka. Zdobytą podczas prezentacji wiedzę historyczną, postanowiliśmy podsumować konkursem
z nagrodami dla dzieci. Dwanaścioro uczestników bez
większego zastanowienia podawało nazwę wskazanych
przedmiotów oraz ich zastosowanie.
Warto nadmienić, że podczas pikniku z folklorem można
było zjeść tradycyjną pajdę chleba ze smalcem i kiszonym
ogórkiem, skosztować bigosu z kuchni polowej albo
spróbować domowych wypieków.
Nie zabrakło, jak zwykle atrakcji dla dzieci, które z radością poddawały się metamorfozom czyli malowaniu twarzy
z rąk Pań: Agnieszki Maciejarz oraz Justyny Musiałek.
Tatuaże zręcznie umieszczała według życzeń Pani Ania
Kmita a kącik fotograficzny należał do Pani Szot. Kiedy
pojawiły się kucyki przejażdżkom nie było końca.
O tym, że wydarzenie podobało się publiczności niech
świadczy nie tylko wysoka frekwencja uczestników,
ale także to, że publiczność chętnie wzięła udział
w
konkurencjach
sprawnościowych.
Konkurencje
skierowane były do mężczyzn, kobiet, nastolatek, dzieci
oraz małżeństw.
Najsilnieszym mężczyzną Pikniku „Lato z folklorem” 2015
stał się Pan Krzysztof Stopiński, który pokonał konkurentów
wynikiem 45 wyciśnięć 17,5-kilowego odważnika.
Najwięcej ziaren bobu w czasie 5-ciu minut wyłuskała
nastolatka Ada. Niezwykle widowiskową konkrencją
okazały się „praczki”. Dwie miłe Panie przy użyciu dawnej
tary, szarego mydła, wody w balii starały sie usunąć plamy
z kawy i keczupu z męskiej bielizny.
Najsprytniejszym skoczkiem w worku na zboże,
slalomem wokół pni drzew okazała się Weronka. Kiedy
przyszedł czas na przeciąganie liny, w konkury stanęły
dwie męskie drużyny (Poskwitów Stary kontra Poskwitów
Nowy). Emocje zawodników udzieliły się publiczności

kultura
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i było dość wesoło kiedy jedna drużyna przeciągała po
murawie drugą. Do produkcji masła zaprosiliśmy sołtysów.
W niewyobrażalnie szybkim tempie Pan Mirosław Rosa
oddał gotowy produkt do oceny jury.
Kiedy ogłoszono kolejną konkurencję dla małżeństw
zgłosiły się dwie pary. Przy dźwiękach dopingującej
muzyki Państwo Katarzyna i Krzysztof Stopińscy jako
pierwsi przepiłowali gruby pień drzewa.
Sporo humoru dostarczyło rzucanie beretem na głowę
sołtysa.

6

pań

z

żonglerską

sprawnością

celowało

w ustalony punkt. Najtrafniej mierzyła Pani Kinga Musiał
otrzymując nagrodę główną.
Rozstrzygnięciem konkursu, na który wszyscy czekali
było ogłoszenie najwyższej pokrzywy zwyczajnej, która
wyrosła w okolicy. Niedowierzając własnym oczom
oglądaliśmy roślinę o długości 2 m 87 cm przyniesioną
przez Panią Paulinę Ziarko
Wszyscy laureaci konkursów otrzymali wartościowe
nagrody a pozostali uczestnicy upominki pocieszenia.
- Organizując ten piknik chcieliśmy pokazać, że folklor
jest ciągle żywy – powiedzieli organizatorzy - W gminie
Iwanowice mieszka mnóstwo osób, które chcą się spotykać,
aby wspólnie miło spędzić czas. Mamy pomysł na kolejne
imprezy kulturalne, które zrealizujemy w następnym
sezonie.
Pod

wieczór

obejrzeliśmy

mini-kabaret,

ukazujący

sytuację rolnika na polskiej wsi. Na zakończenie zagrał
znany i lubiany zespół Puzon Dance, który zaprezentował
znane przeboje i poderwał do tańca najbardziej opornych.
Beata Gaździcka
Podziękowanie
Przedstawiciele

Rady

Sołeckiej

w

Poskwitowie

Starym oraz Wójt Gminy Iwanowice pragną serdecznie
podziękować darczyńcom:
Panu Adamowi Frankiewiczowi, Panu Andrzejowi
Kmicie, Panu Markowi Piekarze, Pani Annie Stachurze
oraz Państwu Cecylii i Tomaszowi Wykurz, którzy
z własnej inicjatywy zaproponowali pomoc finansową
i rzeczową na potrzeby pikniku.
Serdeczne podziękowania składamy także Pani Beacie
Gaździckiej za wszelką pomoc i profesjonalne poprowadzenie całej imprezy.
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CELINIADA NA LUDOWO
W słoneczne sobotnie popołudnie
13 września br. nastąpiło zwieńczenie projektu „Celiniada na Ludowo”
którego organizatorem była
Rada
Sołecka w Celinach wraz z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Iwanowicach.
Projekt realizowany był w ramach
konkursu Dom Kultury+ organizowanego przez Narodowe Centrum
Kultury. Projekt rozpoczął się od
spotkań w świetlicy w Celinach z osobami które mają wiedzę o lokalnych
zwyczajach, historii, gwarze i tradycji
na terenie Celin. W trakcie spotkań
pozyskano materiały do broszury
o Celinach, która została wydana w
ramach projektu.

czym rozpoczęły się liczne konkursy
dla dzieci i dorosłych. Został rozstrzygnięty
również konkurs na drzewo
genealogiczne z największą ilością
mieszkańców w Celinach. Następnie
rozegrano mecz Celiny kontra Gmina
Iwanowice. Podczas pikniku wystąpił
Zespół Śpiewaczy Ludowych z Celin
oraz chór szkoły z Celin, które zaśpiewały o miejscowości Celiny, która
zaprasza wszystkich do siebie i oferuje
różne atrakcje między innymi nocleg
na sianie. Wśród atrakcji dla dzieci
były zjeżdżalnie, malowanie twarzy,
tatuaże i wiele innych rzeczy. W czasie
imprezy mogliśmy spróbować wielu
przysmaków z Celin min. Salceson
Solcówka
Pasztetowa,
Piknik rozpoczął się od przedstawie- Podgajski,
nia historii przez Pana Adama Miskę Kresowy Boczek, Podstoliczna Szynka,
Zagórzanka,
Szlachecka
Kustosza Muzeum w Iwanowicach, po Kaszanka

Zalewajka oraz wiele innych bardzo
smacznych potraw. Podczas imprezy
mieszkańcom wsi została rozdana broszura o Celinach.
Piknik
w
Celinach
zaszczycili swoją obecnością: Pan Wojciech
Kozak Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego, Pan Marek Piekara
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krakowskiego,
Pan
Mirosław
Rosa Przewodniczący Rady Gminy
Iwanowice
oraz
Radni
Gminy
Iwanowice: Pani Aleksandra Karnia
i Pan Dionizy Patoła.
Wójt Gminy i Gminny Ośrodek
Kultury składają serdeczne podziękowania Wszystkim którzy przyczynili
się do realizacji tego projektu.
Ewa Pieronek

strona:

kultura

19

POŻEGNANIE LATA –
PRZYWITANIE JESIENI
5 września na placu przy remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sieciechowicach odbył się „Piknik kulturalny
- Żegnamy lato witamy jesień w plenerze”. Wydarzenie
było zwieńczeniem trwających w sierpniu warsztatów
fotograficznych, plastycznych i florystycznych. Cały
projekt jest efektem realizacji inicjatyw kulturalnych
w Gminie Iwanowice w ramach projektu DOM KULTURY+
Inicjatywy lokalne organizowanego przez Narodowe
Centrum Kultury.
Organizatorami warsztatów i pikniku była grupa nieformalna w składzie Jadwiga Nogieć, Aleksandra Karnia,
Anna Stachura i Arkadiusz Niewiadomski, którzy w piękną
słoneczną sobotę zorganizowali w Sieciechowicach piknik.
Ku uciesze grupy do przygotowań całej imprezy dołączyli
Grzegorz Siuta, Maria Łojek, Dorota Adamczyk, Karolina
Kawalec, Krystyna Cerek, Lucyna Stachura, Stanisława
Misiak i Mirosław Bujak. Wydarzenie było wspaniałą
okazją do spotkania się z rodzinami, przyjaciółmi i wszystkimi mieszkańcami tak licznie przybyłymi pod remizę.

spróbować swoich sił w konkurencjach sportowych: rajd
na żółwia (kto najpóźniej na mecie), slalom (odbijanie rakietką piłki do tenisa stołowego), rzut do balona z zagadką
czy rzut do celu. Wszyscy biorący udział w zmaganiach
zostali nagrodzeni wartościowymi nagrodami. Dużym
zainteresowaniem dzieci i rodziców cieszyły się stoiska
„Muffinkowo” gdzie pod czujnym okiem Pani Jadwigi
Stachury przygotowywane były babeczki oraz stoisko
„Mała Miss” gdzie pani Krystyna Kowalczyk i Klaudia
Tarsa zadbały o pięknie pomalowane twarze i paznokcie
a najmłodsi mogli dodatkowo stworzyć dla siebie biżuterię. Szary betonowy plac przy remizie dzięki kredzie
i inwencji twórczej szybko zamienił się w naturalne płótno
na którym dzieci z rodzicami tworzyli małe dzieła sztuki.
Dla chętnych czekały gumy do skakania, zośka, hula-hop
i skakanki. Cały plac był pełen wesołej zabawy i gwaru.
Pożegnanie lata – przywitanie jesieni idealnie zgrało się
z pogodą jak odczuwaliśmy podczas trwania całego wydarzenia. Słoneczny dzień (lato) i nieco chłodniejszy wieczór
(jesień) doprowadziły zgromadzonych do punktu kulminacyjnego, którym był pokaz „Króla Lwa” a następnie filmu
„Wierny Ogrodnik”. Kino pod kocykiem – głosiło hasło na
plakacie reklamującym piknik i rzeczywiście mieszkańcy
oglądali pokaz przykryci kocami a nawet w śpiworach.
Wracając do domów mieszkańcy nie kryli zadowolenia
a dzieci uśmiechów na twarzach.

Po części oficjalnej podczas, której przywitano
mieszkańców, zaproszonych gości oraz podziękowano
sponsorom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomagały przed i w czasie pikniku na scenie pojawiła
się Orkiestra Dęta Hejnał pod batutą Tadeusza Faracika.
Następnie na scenie pojawiły się przedszkolaki
z Samorządowego Przedszkola „Słoneczne” z Sieciechowic,
które zaprezentowały wszystkim zgromadzonym przy
scenie występy wokalne i taneczne. Rodzice i dziadkowie
Arkadiusz Niewiadomski
chyba najbardziej czekali jednak na pokaz mody dziecięcej
Podziękowanie
w wykonaniu swoich pociech. Bez stresu i z uśmiechami
Organizatorzy składają gorące podziękowania dla
na twarzach dzieci prezentowały swoje stroje na
wcześniej przygotowanym dla nich wybiegu. Po pokazie wszystkich przybyłych mieszkańców Sieciechowic,
Lesieńca i pozostałych miejscowości z terenu Gminy
przedszkolaki zostały nagrodzone wielkimi brawami.
Iwanowice oraz gmin sąsiadujących.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów: Pan Mariusz
Szarawara (Szlachecki Dwór), Pani Dorota Adamczyk,
Pani Renata Skwara, Pani Ewelina Kmita, Pan Grzegorz
Siuta, Pani Ewelina Czop, Pani Jadwiga Nogieć, Pani
Anna Stachura, Pani Aleksandra Karnia.
Pragniemy podziękować Pani Ewie Pieronek kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury za okazaną pomoc, wskazówki, podpisywanie
W czasie trwania pikniku uczestnicy mogli oglądać umów i bycie pod telefonem na wypaprace powstałe w czasie warsztatów prowadzonych przez dek różnych dziwnych pytań i kwestii
Elżbietę Basoń (florystyczne), Patrycję Pietrzyk (plastycz- dotyczących warsztatów i pikniku.
ne) i Arkadiusza Niewiadomskiego (fotograficzne). Na
Najserdeczniejsze
podziękowania
wszystkich uczestników i przybyłych gości czekały dar- składamy Pani Beacie Gaździckiej za
mowe ciasta, zalewajka i gorące napoje, którymi mogli wsparcie podczas narodzin projektu,
się rozkoszować podczas odpoczynku od licznie przygoto- pomoc w czasie jego trwania i profesjowanych zabaw i atrakcji. Dzieci w różnym wieku mogły nalne poprowadzenie pikniku.
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Dożynki Powiatu
Krakowskiego
w Krzeszowicach
W niedzielę 23 sierpnia 2015
r. w Krzeszowicach odbyły się
XV Dożynki Powiatu Krakowskiego.
Gminę Iwanowice reprezentowali:

kultura
Uroczystości rozpoczęła uroczysta
msza święta odprawiona w Kościele
św. Marcina w Krzeszowicach. Po
mszy w barwnym korowodzie przeszliśmy na Rynek, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości. Uroczystego
otwarcia dożynek dokonał Starosta
Powiatu
Krakowskiego
Józef
Krzyworzeka i Burmistrz Krzeszowic
Wacław Gregorczyk. Gospodarzom
spotkania chleb dożynkowy wręczyli starostowie dożynek Państwo
Wójcikowie. Następnie odbyły się
obrzędy dożynkowe w wykonaniu
„Śpiwoczek” z Krzeszowic. Kolejnym
punktem było wręczenie nagród najlepszym rolnikom z terenu Powiatu
Krakowskiego. Gminę Iwanowice
reprezentował
Jan
Nawieśniak
z
Maszkowa,
który
prowadzi
specjalistyczne
gospodarstwo
ekologiczne. Rolnicy dostali pamiątkowe dyplomy i podziękowania od
Wicestarosty Powiatu Krakowskiego
Wojciecha Pałki i Przewodniczącego
Rady
Powiatu
Krakowskiego
Tadeusza Nabagło.

z Celin za przygotowanie pięknego
wieńca dożynkowego oraz reprezentowanie Gminy Iwanowice w Dożynkach
Powiatowych. Serdecznie dziękujemy
również Panu Janowi Nawieśniakowi
i życzymy dalszych sukcesów.
Ewa Pieronek

Zespół Śpiewaczek Ludowych z Celin
pod kierownictwem Pani Krystyny
Wójcik wraz z pięknym dożynkowym
wieńcem oraz Robert Lisowski Wójt
Gminy, Lucyna Marchańska Radna
Wójt Gminy i Kierownik GOK
Gminy i sołtys Celin oraz pracowni- Iwanowice
składają
serdeczcy GOK.
ne podziękowania Paniom z ZŚL

Zwycięstwo
w Bukowinie
Tatrzańskiej!

Aktywni po lekcjach

„Aktywni po lekcjach”- to projekt
realizowany przez Szkołę Podstawową
w Damicach we współpracy z GOK
w Iwanowicach w ramach konkursu
Dom Kultury +.
W ramach realizacji projektu dzieci
biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, na których rozwijają swoje pasje
i zainteresowania.

Szczególną popularnością cieszą
się zajęcia z tańca nowoczesnego.
Zainteresowanych tą formą aktywności było tak dużo, że powstały aż
trzy grupy taneczne. Niewiele mniej
chętnych gromadzą zajęcia plastyczne,
które są realizowane w dwóch grupach
wiekowych.
Uwieńczeniem
projektu będzie
prezentacja umiejętności tanecznych
uczniów połączona z wernisażem prac.
Realizacja projektu przewidywana jest
tylko przez dwa miesiące, jednak biorąc
pod uwagę olbrzymie zainteresowanie
uczniów taką formą spędzania czasu
wolnego, zajęcia będą kontynuowane
również po jego zakończeniu.
E.S.

W 49. Sabałowych Bajaniach
organizowanych w Bukowinie
Tatrzańskiej Panie Ewa
Drożniak z Maszkowa i Marta
Komasara z Celin zajęły
III miejsca w kategoriach
Gawędziarze Dorośli
oraz Śpiewu Solowego
kategoria Dorośli.
Przypomnijmy: Sabałowe Bajania
to ogólnopolski konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków.
Pierwsze „Sabałowe Bajania” w
Bukowinie Tatrzańskiej zorganizowano w 1967 roku. Były konkursem
gawędziarzy i instrumentalistów.
Od lat towarzyszy im szereg imprezy – są to m.in. występy zespołów
regionalnych
i
przedstawienia
teatralne.
Serdeczne gratulacje i podziękowanie dla naszych laureatek oraz
życzymy dalszych sukcesów.
Ewa Pieronek
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ZAPRASZAMY DO
OŚRODKA WSPARCIA
W CELINACH I WIDOMEJ
Od sierpnia 2015 r. został uruchomiony Ośrodek
Wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz dzieci/młodzieży. Zadanie jest finansowane z bud-żetu Wojewody
Małopolskiego w kwocie ponad 55 tys. zł. Gmina
Iwanowice wnosi wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal.
Po rozstrzygnięciu konkursu realizacja zadania została
powierzona Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu im.
św. Jana Bosko w Celinach oraz Stowarzyszeniu Inicjatyw
Społeczno-Oświatowych w Widomej.
Celem

działania

Ośrodka

Wsparcia jest wspieranie osób w podeszłym
wieku
w
integracji
z młodzieżą. Działania
prowadzone w Ośrodku
są realizowane poprzez:
inicjatywy rodzinne, przekazywanie
dziedzictwa
kulturowego, pracę ze
wspomnieniami, lokalną
historią, międzypokoleniową wymianą umiejętności,
w tym szkolenia z zakresu
nowych technologii.

Ośrodek
Wsparcia
proponuje
uczestnikom
szeroki wachlarz zajęć
rozwijających zarówno umysł jak i sprawność fizyczną.
W ofercie znajdują się m. in. zajęcia plastyczne, ruchowe,
muzyczne, teatralne, kulinarne, wycieczki, „pogotowie naukowe”, warsztaty.

Uczestnikami
zajęć
w
Ośrodku
Wsparcia
są osoby w wieku 50+
oraz dzieci i młodzież
ucząca się. Warunkiem
przystąpienia
do
projektu jest wypełnienie
deklaracji
uczestnictwa.
Deklaracje są dostępne
siedzibach Stowarzyszeń,
tj, Szkole Podstawowej
im. Jana Twardowskiego
w Widomej oraz Szkole
Podstawowej im. św. Jana
Bosko w Celinach.
Uczestnictwo
ciach Ośrodka
jest bezpłatne.

w zajęWsparcia

Ośrodek Wsparcia w Widomej jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 16 00 – 20 00.
Ośrodek Wsparcia w Celinach jest czynny od wtorku do
piątku w godz. 15 30 – 19 30.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać od
p. Ewy Kielian i p. Agaty Twardowskiej pod numerem
tel. 388 40 03, w. 28.
Informacje o działalności Ośrodków można znaleźć na stronach internetowych: www.iwanowice.pl,
www.spceliny.pl oraz www.szkolawidoma.pl.

PUNKT POTWIERDZENIA PROFILU
ZAUFANEGO JUŻ DZIAŁA!
W ramach projektu „e-Urząd – szybko, sprawnie, skutecznie” wsparcie elektronicznej administracji w Gminach:
Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów,
Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice”. uruchomiliśmy
Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego. PPPZ mieści się
obecnie w budynku Urzędu Gminy Iwanowice, I piętro
pok. 8.

jest uwierzytelnienie Profilu w Urzędzie Gminy Iwanowice
I piętro pok. 8, gdzie zostaną potwierdzone dane na
podstawie dowodu osobistego Wnioskodawcy. Po uwiarygodnieniu danych właściciel Profilu zaufanego może
posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób
podobny, jak podpisem elektronicznym.

Sposób działania
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia
obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP,
Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel
CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może
loguje
się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę,
załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez
konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go
profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędowolnego miejsca.
du. Profil zaufany jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich
W jaki sposób można założyć profil zaufany?
osób, które założą konto na portalu ePUAP.
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu
Zachęcamy Państwa do zakładania Profili Zaufanych
ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek
o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem i potwierdzanie ich właśnie w naszym Urzędzie.
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Piknik Lato 2015
w Zalesiu

WAKACJE Z BOGIEM
ty alpinistyczne w parku linowym,
zjazd kolejką z Kasprowego Wierchu
i Gubałówki, zjazdy na zjeżdżalni
grawitacyjnej, niecodzienne wrażenia
w kinie 7D.

W sobotnie popołudnie w dniu 08
sierpnia br. odbył się „Piknik Lato
2015 w Zalesiu”, zorganizowany przez
OSP Zalesie i Gminny Ośrodek Kultury
w Iwanowicach.
W czasie Pikniku dzieci mogły
skorzystać z trampoliny, zjeżdżalni.
Podczas trwania imprezy Pani Kinga
malowała twarze naszym milusińskim.
Swoją obecnością zaszczyciły nas dzieci
z Latyczowa, które w tym dniu były
goszczone przez Pana Marka Srokę.
Dzieci wraz z Panią Tatianą przebywały
na terenie Gminy Iwanowice dzięki
naszym
przedsiębiorcom,
którzy
sfinansowali ich pobyt. Dziewczyny z
Latyczowa wykonały piękny koncert
pieśni patriotycznych a po polsku
zaśpiewały „Szła dzieweczka do
laseczka”. Zwieńczeniem pikniku była
zabawa taneczna, do której przygrywał
zespół Kumple.
Ewa Pieronek

Wszyscy
codziennie
uczestniczyli we Mszy Świętej - raz nawet
w Sanktuarium Matki Bożej na

W dniach od 01.07 do 10.07.2015r.
odbył się wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży do Murzasichla
k. Zakopanego – „Wakacje z Bogiem”.
Jego uczestnikami (w liczbie 26) byli
wolontariusze oraz ministranci odznaczający się w minionym roku dużym
zaangażowaniem w posługę liturgiczną oraz działalność w SKC. Wyjazd
skupiał młodzież i dzieci z terenu
naszej gminy, z parafii: Iwanowice,

Bachledówce.
Wieczorne
chwile
upływały na konkursach: karaoke
- „Szansa na sukces”, turniej tenisa stołowego, piłki siatkowej, nożnej oraz
badmintona, konkurs plastyczny. Przy
muzyce i wspólnym śpiewie uczestnicy smażyli kiełbaski, a chcąc spalić
trochę kalorii tańczyli podczas zabawy
dyskotekowej. W drodze powrotnej
był także czas na odrobinę szaleństwa.
Uczestnicy udali się do parku rozrywki w Rabce – Rabkolandu. Wszyscy
wrócili do swoich domów zadowoleni
i pełni wrażeń. Opiekunami wyjazdu byli: Państwo Renata i Maciej
Jagiełkowie, Ks. Domink Koston,
Widoma,
Sieciechowice,
Minoga. Pani Karolina Ziarko oraz gościnDzięki doskonałej pogodzie uczestnicy nie Ks. Grzegorz Kozik. Wszystkim,
aktywnie spędzali czas przemierzając
górskie szlaki i zdobywając szczyty,
m.in.: Kasprowy Wierch, Gubałówkę,
Kopieniec, Nosal, Polanę Rusinową,
Dolinę Kościeliską, Jaskinię Mroźną,
Smoczą Jamę. Nie zabrakło również
innych atrakcji takich jak: pobyt
na Słowacji i zwiedzanie Jaskini
Bielańskiej,
spływ
przełomem
Dunajca (18 km), pobyt na basenach
termalnych w Białce Tatrzańskiej oraz
na Polanie Szymoszkowej, wizyta którzy wsparli organizację wyjazw Izbie Regionalnej Adama Gąsienicy, du, a szczególnie Gminnej Komisji
Problemów
zwiedzanie Wielkiej Krokwi, spor- Rozwiązywania
Alkoholowych, firmom, sponsorom
indywidualnym składamy serdeczne
podziękowanie. Dziękujemy także
właścicielom ośrodka w Murzasichlu
- państwu Małgorzacie i Pawłowi
Łukaszczykom, panu Michałowi - naszemu kierowcy oraz panu Emilowi
przewodnikowi górskiemu.
Magda Filipowska
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Sułkowice –
wczoraj i dziś

Sułkowice zatrzymane w obiektywie
kiedyś i dziś pod takim tytułem odbył
się w dniu 13 września br. Piknik,
który był zwieńczeniem spotkań odbywających się w sierpniu i wrześniu
a miały one na celu uchwycić piękno
Sułkowic teraz i zdobycie starych fotografii. Pomysłodawczyniami projektu
były Panie Katarzyna Szwajcowska
i Daria Węgrzynek przy współpracy
Ochotniczej Staży Pożarnej i Gminnego
Ośrodka Kultury w Iwanowicach.
Festyn został zorganizowany dzięki
dofinansowaniu
Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu
Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne
2015. Podczas Festynu można było
wziąć udział w licznych konkursach
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m.in. wbijanie gwoździ na czas, jedzenie jabłka bez użycia rąk, Panie
mogły sprawdzić się w kręceniu hula
hop a Panowie zaś w kopaniu piłki.
Mieszkańcy mogli się też sprawdzić
w pisaniu wierszy o Sułkowicach.
W trakcie pikniku mogliśmy zasmakować potraw lokalnych oraz podziwiać
wystawę fotografii. Nie zabrakło także
atrakcji dla najmłodszych pociech
w postaci zamków dmuchanych, malowania twarzy oraz tatuaży.
Organizatorzy
składają
gorące
podziękowania
dla
wszystkich
mieszkańców
Sułkowic,
którzy
przyczynili się do zorganizowania
wystawy i użyczyli starych zdjęć, oraz
służyli dobrą radą.

Amicus NZOZ

ZAPRASZA PACJENTÓW

NOWY OŚRODEK ZDROWIA Maszków 114

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Bezpłatnych porad w ramach kontraktu z NFZ udzielają:
• Lekarz Pediatra-Pulmonolog
• Lekarz Medycyny Rodzinnej
• Lekarz Internista
W ramach kontraktu z NFZ wykonujemy bezpłatnie:
W GABINECIE ZABIEGOWYM
Pełny zakres badań laboratoryjnych.
Wszystkie szczepienia obowiązkowe i zalecane, bezpłatnie
badanie słuchu, SPIROMETRIA.
W przychodni przyjmuje:
• Logopeda Beata Duda-Szewczyk
• Dr. nauk med. Bartosz Sobień – kardiolog
Specjalista ze szpitala Jana Pawła II w Krakowie.
(co drugi wtorek każdego miesiąca od 15:30 do 18:00).

UWAGA!!!

Pacjenci mogą rejestrować się na określoną godzinę telefonicznie.

Numer telefonu: 12 388 41 38
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sport w gminie

VI Turniej Orlika o
Puchar Premiera RP
Wrzesień jak co roku obfitował
w wiele emocji piłkarskich na naszym
Orliku, bowiem właśnie w tym miesiącu
organizowany jest ogólnopolski turniej
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów zarówno chłopców jak
i dziewcząt w przedziale wiekowym:
• 10-11 lat (roczniki 2004 - 2005)
• 12-13 lat (roczniki 2002 - 2003)
Celem organizacji
VI Turnieju
Orlika o Puchar Premiera RP jest promowanie
wśród
dzieci
sportowej
aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja lokalnych społeczności
oraz
zachęta do wspólnego organizowania
różnorodnych działań sportowych na
obiektach wybudowanych w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

w których to zaprezentowały się bardzo
dobrze, ocierając się nieznacznie o finał
wojewódzki. Najlepiej poszło drużynie ze
Szkoły Podstawowej w Sieciechowicach
w kategorii chłopcy młodsi, którym to zabrakło jednej bramki aby
znaleźć się w gronie najlepszych 8 drużyn w Województwie Małopolskim.
Była to już 4 edycja turnieju organizowana na naszym Orliku i można
śmiało stwierdzić, iż z roku na rok poziom
umiejętności
indywidualnych
zawodników a co za tym idzie całego
turnieju pnie się w górę. W pierwszej
edycji zawodnicy z naszej gminy mogli
tylko pomarzyć o przejściu drugiej rudny
eliminacji a dzisiaj w trzeciej rundzie
walczymy jak równy z równym z drużynami z takich ośrodków jak Olkusz czy
Miechów. Progres ten niebyły możliwy
gdyby nie bardzo dobra infrastruktura
sportowa jaką dysponuje nasza Gmina
a więc 3 boiska wielofunkcyjne typu
Orlik i 3 hale sportowe, które stwarzają
bardzo dobre warunki do podnoszenia
przez dzieci swoich umiejętności w wielu
dyscyplinach sportowych.

Zaproszenie na zawody otrzymała
każda szkoła z terenu Gminy Iwanowice
i większość z nich z tego zaproszenia skorzystała. Turniej co roku cieszy się dużym
zainteresowaniem ze strony dzieci i umila
im
niejednokrotnie ciężki powrót
do szkoły po wakacyjnym lenistwie.
Łącznie we wszystkich kategoriach
przeprowadzono 6 turniejów a zgłosiło
się do nich 24 drużyn co dało liczbę ok.
Przygodę z VI edycją turnieju o Puchar
240 uczestników. Każdy uczestnik zawodów otrzymał dyplom i mały upominek Premiera RP czas zakończyć i ze zniecierod sponsorów turnieju. Drużyny, które pliwieniem czekamy na przyszły rok.
zwyciężyły w swoich kategoriach awansowały do kolejnych etapów rozgrywek,
Szymon Wesołowski

Rakiety poszły
w ruch - I turniej
o Puchar Wójta
Gminy Iwanowice

Wrzesień
chowicach

na

Orliku

okazał

się

wiele było bardzo zaciętych i stały na
wysokim poziomie, a od samych zawodników wymagały dobrej kondycji
fizycznej. Zwycięzcą pierwszej edycji
okazał się Norbert Rojek, który wygrał
wszystkie swoje 5 meczy. Srebro przypadło Arkadiuszowi Niewiadomskiemu
a na najniższym stopniu podium
uplasował się Marcin Kołodziejczyk
pokonując w małym finale Mariusza
Barana.
Zawodnicy
jednogłośnie
stwierdzili, że turniej był bardzo
dobrą zabawą i liczą, że wpisany zostanie na stałe w kalendarz imprez

w

Siecie-

być

bardzo

aktywnym miesiącem, gdyż oprócz turniejów piłkarskich dla dzieci odbył się
pierwszy w historii turniej tenisa ziemnego dla dorosłych i starszej młodzieży.
Do udziału zgłosiło się 14 zawodników
i dwie zawodniczki. Turniej rozgrywany był przez 3 weekendy września
systemem pucharowym, w wyniku
czego rozegrano 16 meczy, z których

organizowanych na Orliku. Nagrody
rzeczowe w postaci okazałych pucharów, medali i rakiet tenisowych
ufundował Gminny Ośrodek Kultury a
wręczył je Pan Wójt Robert Lisowski.
Duże podziękowania należą się Panu
Arkadiuszowi Niewiadomskiemu pomysłodawcy rozegrania turnieju oraz
jego współorganizatorowi. Duże uznania dla Karoliny Kawalec i Justyny
Mularczyk jedynym przedstawicielkom
płci pięknej na turnieju.
Szymon Wesołowski
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11 LISTOPADA 1918 r. NADESZŁA
NIEPODLEGŁOŚĆ DLA POLSKI

Jesienna listopadowa aura pogodowa jest
czasem bardzo kapryśna, jak polska droga
do niepodległości po 120 latach niewoli,
zgotowanej nam przez trzech potężnych
sąsiadów. Dopiero straszna wojna, zwana
I światową sprawiła że sprzymierzeni przez
długie lata zaborcy stanęli po przeciwnych
stronach, wykrwawiając się na bitewnych
polach. Zaczęło się spełniać marzenie naszego wieszcza Adama Mickiewicza i rosła
coraz bardziej nadzieja, że Polakom uda
się zerwać pęta niewoli. Jeszcze Niemcy
i Austro – Węgry próbowały związać walczących Polaków przysięgą na wierność
cesarzom; w Wiedniu i Berlinie. W 1917 roku
niemiecki, warszawski generał – gubernator
Hans von Beseler nęcił Piłsudskiego, że w
interesie Polski leży aby miała silną armię
i jeden człowiek może ją stworzyć, a tym
człowiekiem opatrznościowym jest właśnie komendant legionów. Ten Niemiec
mocno jeszcze wtedy dzierżący stanowisko
gubernatora twierdził, że przed Piłsudskim
otworzy się droga do sławy, zaszczytów
i wspaniała przyszłość dla Polski. Piłsudski
wysłuchał i odparł – „Myli się Pan – Być
może zyskałby Pan jednego Polaka ale
ja straciłbym naród”. Niedługo 22 lipca
1917 roku Piłsudski został aresztowany
wraz z Sosnkowskim i wywieziono ich do
Niemiec. Po tygodniach przenosin z jednego
więzienia do drugiego osadzono w twierdzy
w Magdeburgu. Największym a zarazem
najmilszym zajęciem Piłsudskiego było
wtenczas pisane wspomnień z pierwszych
miesięcy legionowych walk – zatytułowanych – „Moje pierwsze boje”. Tymczasem
Niemcy zaczęła zalewać fala rewolucji.
To do Rosji przed laty władze niemieckie
przetransportowały Lenina i towarzyszy.
To Rosję miała rewolucja osłabić i osłabiła, a nawet rewolucjoniści z łatwością
przejmowali po kawałku ten olbrzymi kraj
aż po Pacyfik. Bakcyl rewolucji – niczym
epidemia – zaatakował teraz cesarstwo
Wilhelma II. To rewolucyjna fala rozszerzająca się w Niemczech doprowadziła do
uwolnienia Piłsudskiego i Sosnkowskiego.
9 listopada 1918 roku specjalnym pociągiem polskich więźniów skierowano do

Warszawy. Przedstawiciel niemieckiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych cały
czas tytułował tych ważnych Polaków
przez „ekscelencje”. 10 listopada 1918 roku
była niedziela, było zimno i chmurno. Jak
wspomina żona Aleksandra Piłsudska,
mąż zaraz po powrocie do Warszawy zorientował się w jakiej sytuacji znajdowała
się Polska. Piłsudski zdawał sobie sprawę,
że wprawdzie koniec wojny był bliski ale
na polskich ziemiach znajdowało się nadal
tysiące niemieckich żołnierzy, zrewolucjonizowanych wprawdzie, ale nadal pod
bronią. Pociechą było to, że niemiecką
armią nie rządził już jednak cesarz Wilhelm
II ale Rady Żołnierskie. Nasz bohater postanowił natychmiast rozmawiać z tymi
radami jako faktycznym dowództwem
wojsk niemieckich w Warszawie. Zresztą
przedstawiciele, delegaci wysłani przez ową
niemiecką Radę Żołnierską już wieczorem
10 listopada zjawili się u Piłsudskiego.
Słysząc o tym Rada Regencyjna przekazała
swoje poparcie na prowadzenie nawy państwowej przez Józefa Piłsudskiego Tak to
rano 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski
poszedł do gmachu byłego Generalnego
Gubernatorstwa. Krótko przemówił jak
rewolucjonista (dawny bojowiec PPS) do
rewolucjonistów. Po wyjściu z gmachu
Piłsudski oznajmił, że „W imieniu narodu
polskiego wziąłem tę Radę Żołnierską pod
swoją opiekę, ani jednemu z nich nie śmie
stać się najmniejsza krzywda”. Oczywiście
wpierw niemiecki porucznik Boener jako
oficer łącznikowy zapewnił Piłsudskiego, że
niemieccy żołnierze bez żadnej prowokacji
jak jeden mąż opuszczą Warszawę i wrócą
do swej ojczyzny. Piłsudski porozumiał się
też natychmiast z powstałym 7 listopada
tzw. Rządem Ludowym Republiki Polskiej
w Lublinie, który to Rząd na wieść o przybyciu do Ojczyzny komendanta Legionów
rozwiązał się 11 listopada. Ważny był też
dzień 16 listopada, kiedy to drogą radiową wysłano w świat depeszę powstania
Państwa Polskiego. Zaś treść depeszy
ukazała się w „Monitorze Polskim” dnia
18 listopada 1918 roku. Można powiedzieć,
że Piłsudski oznajmił światu, że państwo
polskie powstaje z woli narodu – No i Józef
Piłsudski został dyktatorem z woli ogółu.
Zaś jak wyglądał dzień 11 listopada 1918
w Iwanowicach, Sieciechowicach, Naramie
i innych naszych sołectwach?
Pewnie niczym się nie wyróżniał od
innych ten poniedziałek, gdyż nie było
wówczas telewizji, więc obeszło się bez
zgiełku medialnego nagłaśniającego fakty,
które zaszły w Warszawie. Tutaj u nas
opowiadano pewnie, że powstaje nowa
parafia w Naramie, że spłonęło wnętrze
Kościoła w Minodze, a młody Stanisław
Hrabia Rey z Sieciechowic żeni się. Z czasem
rozmawiano i o Piłsudskim, który okazał
się bliski tutejszym ludziom, bo przecież
przechodził tak całkiem niedawno przed
czterema laty; najpierw w sierpniu przez
Iwanowice, Sieciechowice i Grzegorzowice
a potem w listopadzie 1914 roku przez
Władysław, Celiny i Widomą do Krakowa.
Pewnie z niemałym zdziwieniem zastanawiano się wtedy też, dlaczego ordynariusz

kielecki ksiądz biskup Augustyn Łosiński
niezbyt cenił dowódcę legionów, któremu
to Eustachy Tomasz Romer, dziedzic z Czapel
Małych ofiarował słynną Kasztankę. Do
dzisiaj o życiu Józefa Piłsudskiego napisano tomy. Poczytne są też dzieła, które
piękną polszczyzną napisał sam Piłsudski.
Kto czytał „Dzienniczek” siostry Faustyny
Kowalskiej, pewnie zauważył, że i ta święta
zamieściła pewne spostrzeżenia w sprawie
Piłsudskiego, ale są one jakby z innego pozaziemskiego już wymiaru. Spory na temat
życia Józefa Piłsudskiego zapewne toczyć
będą też przyszłe pokolenia. Na pewno
jednak kolejne rocznice Niepodległości nierozerwalnie kojarzyć się będą z osobą Józefa
Piłsudskiego.
Na koniec należy przypomnieć jeszcze
sprawę bardzo ważną. Otóż owego 11 listopada 1918 roku na francuskiej ziemi
w wagonie kolejowym na małej stacyjce
Compiegne Niemcy podpisały akt kapitulacji. Tak to oficjalnie zakończyła się I wojna
światowa, a w Warszawie niebawem
powstał polski rząd, choć na ostateczny
kształt granic nowego państwa trzeba było
poczekać jeszcze parę lat. Stabilność nowych polskich granic wykuwano w walce
orężnej, ponosząc wciąż straty w tysiącach
śmiertelnych ludzkich ofiar, jak też przybywało zgliszcz w infrastrukturze państwa,
które jednak zajęło w końcu należne miejsce na mapie Europy.
Adam Miska

PS. W poprzednim numerze „Głosu
Iwanowic” informowaliśmy o śmierci
Janiny Liburskiej, przytaczając obszerną
biografię rodziny Liburskich, wspominając
dwie poznanianki, bratanice byłego iwanowickiego proboszcza, księdza Tadeusza
Liburskiego. Owe panie Janina i Alina
Liburskie do końca życia interesowały się
dziejami Iwanowic, chłonąc z wielką uwagą
najnowsze wieści z miejscowości, w której
spędziły szczęśliwe (jak ciągle zapewniały)
chwile, pomimo smutnego okresu II wojny
światowej. Niedawno ze smutkiem przyjąłem informację, że 5 sierpnia br. Zmarła
druga z sióstr – Alina, którą dnia 12 sierpnia
2015 roku pochowano w rodzinnym grobie
na Janikowie w Poznaniu.
Na archiwalnym zdjęciu z okresu
II wojny światowej w zimowej aurze,
przy murku okalającym kościół parafialny
w Iwanowicach stoją: Panie od lewej Zofia
Liburska siostra proboszcza, Janina i Alina
Liburskie, Alina seniorka matka obydwóch
córek, Panowie od lewej Stanisław Dyląg,
Józef Janczarski ówczesny iwanowicki organista.
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XXVI ZŁAZ SZARYCH SZEREGÓW
NA LUBOGOSZCZY

W dniach 4 - 6 września 2015 roku
w gościnnych progach Krakowskiego
Szkolnego Ośrodka Sportowego na
Lubogoszczy spotkali się uczestnicy
XXVI Złazu Szarych Szeregów, wśród
których nie mogło zabraknąć przedstawicieli Szkoły Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Sieciechowicach.
W tym roku hasło przewodnie Złazu
brzmiało „Harcerze niepokorni w latach
1960 - 1989”.
Program zajęć był bardzo bogaty.
Najpierw piątkowe, wieczorne ognisko
zapoznawcze, potem najważniejszy
punkt Złazu - sobotnia harcerska gra
terenowa (związana z hasłem tegorocznego Złazu). Uczestnicy gry mogli
m.in. na własnej skórze doświadczyć
„uroków” bycia członkiem czerwonego
harcerstwa. Kulminacyjnym momentem wspólnej zabawy było rozpędzenie
przez patriotycznie usposobioną młodzież 1-szo majowego pochodu.
Kolejnym punktem Złazu była
harcerska msza święta, w tym roku
odprawiona przez ojca Jacka Siepsiaka
SJ, kapelana Okręgu Małopolskiego
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej,
a po niej spotkanie z przybyłymi na Złaz
druhami kombatantami. Na koniec sobotniego dnia znów zebraliśmy się przy
harcerskim ognisku.
W niedzielę na uroczystym apelu
kończącym
trzydniowe
spotkanie
dokonane zostało podsumowania całego Złazu, a wszyscy jego uczestnicy
otrzymali okolicznościowe dyplomy,
książki o tematyce harcerskiej, zestawy
historycznych gier edukacyjnych ufundowanych przez krakowski oddział
IPN oraz pamiątki przygotowane przez
KSOS w Krakowie.
W tym roku na Złaz z Sieciechowic pojechali: Karolina Dudek, Kinga Kawalec,
Natalia Kuliś, Patrycja Kuliś, Milena
Miśkiewicz, Dawid Faracik i Damian
Jasiówka z klasy V oraz Angelika
Bąchorek, Dawid Piecha i Damian ności kombatantów, członków Szarych
Rerak z klasy VI. Opiekę sprawował Szeregów, odbył się „Harcerski Kominek
Wspomnień”, w trakcie m. in. miało
pan Andrzej Wołowczyk.
miejsce uroczyste wręczenie odznak
Uczestnicy Złazu spotkali się raz
„Szare Szeregi - Więź Pokoleń” uczestjeszcze 27 września - a więc w roczninikom Złazu na Lubogoszczy (w tym
cę
powstania
Szarych
Szeregów
również uczniom naszej szkoły).
- tym razem w siedzibie Muzeum Armii
Tekst i zdjęcia - Andrzej Wołowczyk
Krajowej w Krakowie, gdzie w obec-
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA
DLA POTRZEBUJĄCYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Iwanowicach w dniu 14.07.2015 r. podpisał z Bankiem Żywności w Krakowie
umowę na realizację zadań z zakresu
dystrybucji artykułów spożywczych
do osób najbardziej potrzebujących
w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc
Żywnościowa
2014-2020
Europejskiego
Funduszu
Pomocy
Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015.
Pomocą żywnościową w ramach PO
PŻ mogą być objęte osoby i rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekraczał 150%
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.
Kwalifikacją osób i wydawaniem skierowań zajmuje się GOPS Iwanowice.
W dniach 15 i 16 lipca 2015 r. oraz
6 i 7 października 2015 r. pracownicy
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GOPS w Iwanowicach prowadzili się, że w akcję pomocy włączyło się tak
wydawanie paczek żywnościowych wiele osób, bez wsparcia których nie
w ramach Programu.
byłaby możliwa tak sprawna realizacja
Wydawanie paczek odbywało się akcji pomocowej.
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
Składamy
serdeczne
podziękow Iwanowicach.
wanie Panu Stanisławowi Wójcik
Pomocą żywnościową zostało ob- Gospodarstwo
Ogrodnicze
jętych
284
mieszkańców
Gminy
Grzegorzowice Wielkie za pomoc
Iwanowice, którzy otrzymali łączw pos- taci bezpłatnego transportu,
nie 1136 paczek żywnościowych.
Odbiorcami paczek są osoby bezdom- załadunku i rozładunku artykułów
ne,
niepełnosprawne,
bezrobotne, żywnościowych z Banku Żywności
rodziny niepełne i wielodzietne oraz w Krakowie.
inne, które znajdują się w trudnej sytuSerdecznie dziękujemy również druacji finansowej.
hom Strażakom OSP w Iwanowicach
Wydano ok. 10 ton żywności, w skład za udostępnienie Remizy i gotoktórej wchodziły podstawowe artykuły
wość do niesienia pomocy oraz
żywnościowe.
osobom zaangażowanym z prac spoZorganizowanie pomocy żywnoś- łecznie-użytecznych świadczonych w
ciowej jest dużym przedsięwzięciem, Gminie Iwanowice.
które wymaga dodatkowego nakładu
pracy pracowników GOPS. Cieszymy
Pracownicy socjalni GOPS Iwanowice

WYNIKI REFERENDUM
OGÓLNOKRAJOWEGO W GMINIE
IWANOWICE – 6.09.2015 r.

Pytanie pierwsze: „Czy jest
Pani/Pan za wprowadzeniem
jednomandatowych
okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej?”

Pytanie drugie: „Czy jest
Pani/Pan za utrzymaniem
dotychczasowego
sposobu finansowania
partii politycznych
z budżetu państwa?”

TAK - 316

TAK - 74

NIE - 98

NIE - 336

Pytanie trzecie: „Czy jest
Pani/Pan za wprowadzeniem
zasady ogólnej rozstrzygania
wątpliwości co do
wykładni przepisów
prawa podatkowego na
korzyść podatnika?”
TAK - 392
NIE - 22
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Spotkanie z historią
W sobotni poranek w dniu 19.09.2015
roku odbył się rajd po Iwanowicach
pod hasłem „Spotkanie z historią”.
Organizatorem projektu była pani
Dorota Dryja-Zębala przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Iwanowicach. Rajd odbył się
dzięki dofinansowaniu Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne
2015. W rajdzie wzięli udział zarówno gimnazjaliści jak i uczniowie ze
szkół podstawowych z terenu naszej
gminy. Przewodnikiem rajdu był
pan Adam Miska – kustosz Muzeum
Regionalnego
w
Iwanowicach.
Pomimo porannego chłodu, pogoda
okazała się sprzymierzeńcem. Już o
godz. 10 00 wszyscy żwawo maszerowali wyznaczoną trasą: Muzeum
Regionalne w Iwanowicach, Kaplica
św. Rocha, źródełko, dolina Dłubni
oraz wzniesienie tzw. Babia Góra.
Droga była w miarę łagodna, aczkolwiek zdarzały się trudniejsze podejścia.
W czasie wędrówki uczestnicy mieli za
zadanie uważnie słuchać legend oraz
ważnych wiadomości historycznych.

Fantastyczny
świat literatury
Przez najbliższe dwa miesiące
(październik i listopad) uczniowie
klas I-III ze Szkół Podstawowych w
Celinach, Sieciechowicach i Widomej
będą mieli niezwykłą okazję poznawania wyjątkowych książek, rozwijania
swoich pasji czytelniczych oraz zdolności twórczych.
Rozpoczynające się przedsięwzięcie
będzie opierało się przede wszystkim
na cyklicznych zajęciach biblioteczno
-artystycznych, w trakcie których dzieci
zapoznają się z najnowszą literaturą
polską i światową, a także wykonają
prace plastyczno-techniczne nawiązujące do omawianych książek. Oprócz
tego uczestnicy pojadą na wycieczkę
do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie na specjalne warsztaty, a
także wezmą udział w Marszu Książki
i w „Wieczorze w bibliotece”.
Projekt jest współfinansowany ze
środków Województwa Małopolskiego
w ramach realizacji zadań publicznych w dziedzinie edukacji w 2015
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Mimo zmęczenia, wszyscy dotarli
szczęśliwie do celu. Ostatnim etapem
rajdu były konkurs z nagrodami, które
odbyły się w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury. Uczestnicy podzieleni na grupy wykonywali zadania.
Jednym z nich była praca plastyczna
przedstawiająca zabytkową budowlę
lub krajobraz naszej gminy. Następnie
odbył się konkurs historyczny sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie
rajdu. A na koniec niespodzianka –
pyszna kiełbaska z grilla i pamiątkowa
książka dla każdego uczestnika.
Rajd okazał się świetnym pomysłem na atrakcyjne spędzenie wolnego
czasu i lepsze poznanie naszej małej
Ojczyzny. Uczestnikom dopisywały
humory. Dzięki wyciecze młodzież
doskonale się bawiła i integrowała.
Uczniowie wrócili do domu zmęczeni,
ale zadowoleni. W przyszłym roku planujemy kolejną wyprawę, do której już
dziś zapraszamy!
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania przewodnikowi rajdu
Panu Adamowi Miska i opiekunce
młodzieży Pani Judycie Orczyk.
Dorota Dryja - Zębala
roku pod nazwą „Małopolskie czytanie”.

Realizatorem

projektu

jest

Stowarzyszenie Inicjatyw SpołecznoOświatowych w Widomej i Gminna
Biblioteka Publiczna w Iwanowicach.
Mamy nadzieję, że zajęcia rozbudzą
w dzieciach miłość do literatury i przyczynią się do wzrostu czytelnictwa
wśród

najmłodszych

mieszkańców

naszej gminy.
Joanna Wieczorek

Narodowe Czytanie
„Lalki” w Szkole
w Widomej
Idąc za przykładem pary prezydenckiej, uczniowie Szkoły Podstawowej
im.
Ks.
Jana
Twardowskiego
w Widomej - wzięli udział w akcji
Narodowego
Czytania
„Lalki”
Bolesława Prusa.
W piątek 4 września br. klasy
V i VI wysłuchały fragmentu jednej
z
najważniejszych
polskich
powieści, w którym poznali baronową Krzeszowską w trakcie procesu ze
studentami. Historia rzucania śledziem
w kobietę czy stukania trupią główką
w jej szyby wzbudziła śmiech uczniów,
którzy z pewnością sięgną po „Lalkę”
w szkole średniej – tym razem już
bez obaw przed trzytomową historią
Wokulskiego i Łęckiej.
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z życia gminy

Od ziarna do chleba
W czwartek 1 października uczniowie klasy 3 PSP w Naramie ze swoją
wychowawczynią gościli w piekarni u państwa Doroty i Tomasza
Sajmborów. Tradycyjnie gospodarze
zaprosili dzieci do pieczenia wspaniałości-bułek,
bagietek,
rogali,
chleba. Uczniowie zobaczyli jak
łączy się składniki i jak rośnie ciasto w olbrzymiej misce. Wreszcie
własnoręcznie formowali z precyzyjnie odważonych porcji pieczywo.
To nie było łatwe zadanie, chociaż
maszyny pomagają w pracy dzieci
zgodnie uznały, że praca piekarza
jest bardzo ciężka. Zmęczone oczekiwały na wyjęcie pieczywa z pieca
zajadając pyszne drożdżówki, którymi Gospodarze ich ugościli. Dzieci
wróciły do domu z torbami pełnymi
świeżego, jeszcze ciepłego i co ważnewłasnoręcznie zrobionego pieczywa.
To doskonałe uzupełnienie bloku
tematycznego” Od ziarna do chleba”.
Cieszymy się, że nasi uczniowie maja
taką możliwość. Jeszcze raz gorąco
dziękujemy- trzecioklasiści ze swoją
wychowawczynią.
E.O.

Wójt Gminy Iwanowice,
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice,
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Iwanowicach
serdecznie zapraszają Mieszkańców Gminy Iwanowice
na uroczystości Święta Niepodległości
w dniu 11 listopada 2015 r.

Program:
Godz. 920 – zbiórka na Rynku w Iwanowicach z pocztami sztandarowymi i kwiatami
30
Godz. 9 – przemarsz pod Pomnik Pamięci
Godz. 9 40 – składanie kwiatów pod Pomnikiem
Godz. 1000
– uroczysta Msza Święta w Kościele pw.
Trójcy Świętej w Iwanowicach
Godz. 1100 – Koncert Orkiestry Dętej „Naramianka”
z Naramy; Akademia z okazji Święta
Niepodległości

Uroczystości odbędą na sali gimnastycznej
w Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach

z życia gminy
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reklama

AUTO-USŁUGI
Kmita Andrzej

do
3,5 T.

PRZEGLĄDY
REJESTRACYJNE
IWANOWICE DWORSKIE 54

tel. 536 503 503

STACJA KONTROLI
POJAZDÓW

www.kmitaautouslugi.pl

Przeglądy rejestracyjne
samochody do 3,5 tony również z gazem,
motocykle i motorowery,
ciągniki rolnicze do 3,5 tony
Geometria i ustawienia kół pojazdu
Sprawdzanie i diagnozowanie usterek:
hamulców, zawieszenia, amortyzotorów,
ustawienia świateł, analizy spalin

Kasowanie błędów i wykrywanie usterek
skanerem diagnostycznym
jak dojechać:

SERWIS

Usługi blacharsko-lakiernicze

lakierowanie w bezpyłowej
komorze lakierniczej
możliwość kompleksowych napraw
powypadkowych
bezgotówkowe rozliczenia z firmami
ubezpieczeniowymi

Wulkanizacja i sprzedaż opon
Serwis klimatyzacji:

Sprawdzanie szczelności układu azotem,
Napełnianie czynnikiem R 134,
Czyszczenie i odgrzybianie układu,
Ozonowanie.

Konserwacja i zabezpieczenie
antykorozyjne nadwozia i podwozia
Polerowanie i odnowienie lakieru
Usługi mechaniczne.

Iwanowice Dworskie 54
32-095 Iwanowice
tel. 502 594 527
e-mail: kmitaandrzej@interia.eu
www.kmitaautouslugi.pl

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
tel. 536 503 503
SERWIS
tel. 502 594 527

