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Z OK AZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ŻYCZYMY MIESZK AŃCOM GMINY IWANOWICE RADOSNEGO,
ŚWIĄTECZNEGO
NASTROJU,
SERDECZNYCH
SPOTK AŃ
W GRONIE RODZINY I PRZYJACIÓŁ ORAZ WSZELKIEJ
POMYŚLNOŚCI.
NIECH TAJEMNICA NARODZENIA PANA WZBOGACI ŁASK Ą,
NAPEŁNI POKOJEM, A BLASKIEM SWYM NIECH OŚWIECA
WSZYSTKIE DNI NADCHODZĄCEGO 2016 ROKU.
NOWY ROK 2016 NIECH BĘDZIE CZASEM POKOJU ORAZ
REALIZACJI WSZELKICH ZAMIERZEŃ.

Mirosław Rosa

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Lisowski

Wójt Gminy Iwanowice

Zapraszamy na
ŚWIETLICA –
WSPÓLNA SPRAWA
więcej na stronie:

LODOWISKO
do Sieciechowic
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
więcej na stronie:
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Zaczynamy 21 grudnia 2015 r.
UWAGA !!! Wejście na lodowisko
o równych godzinach

strona:
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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
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GMINA IWANOWICE
CZŁONKIEM MKRES
Miło

nam

Iwanowice

donieść,
została

że

Gmina

członkiem

Mało-polskiego Komitetu Rozwoju
Ekonomii Społecznej. MKRES jest
organem

opiniująco-doradczym

Województwa

Małopolskiego.

Obecnie w skład Komitetu wchodzi
28 organizacji i instytucji, w tym
pięć małopolskich gmin (Iwanowice,
Czernichów, Jordanów, Stary Sącz,
Wieprz)

oraz

Powiat

Tarnowski.

• banki spółdzielcze,

W pracach Komitetu, z ramienia

• ubezpieczenia wzajemne,

naszej Gminy uczestniczyć będą:

• spółdzielnie,

Robert Lisowski – wójt Gminy oraz

• fundusze poręczeniowe,

Agata Twardowska – pracownik so-

• przedsiębiorstwa społeczne

cjalny GOPS w Iwanowicach.
Pojęcie ekonomii społecznej jest
bardzo szerokie i dotyka wielu sfer
życia społecznego. Instytucje ekonomii

społecznej

są

podmiotami

i socjalne,
• agencje rozwoju regionalnego,
• stowarzyszenia,
• fundacje.
Więcej o ekonomii społecznej i jej

gospodarczymi i społecznymi dzia- dobrych praktykach można przeczyłającymi we wszystkich sektorach. tać na stronach:
Mogą one przybierać różne formy, http://www.ekonomiaspoleczna.pl;
http://www.es.malopolska.pl
wśród których wymienić należy:

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
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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 .
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Gminne Centrum
Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach
Z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpi
połączenie Gminnego Ośrodka Kultury
i
Gminnej
Biblioteki
Publicznej
w Iwanowicach w jedną instytucję
pod nazwą Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach. Wniosek
o połączenie obu jednostek uzyskał zgodę Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie, Krajowej Rady
Bibliotecznej oraz Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Planowany budżet nowej instytucji kultury na 2016 r. to kwota
485 tys. zł, w tym 25 tys. zł zostanie
przeznaczone na dotacje dla organizacji
pozarządowych na realizację projektów
kulturalnych. Wszyscy dotychczasowi
pracownicy zostaną przeniesieni do
nowej jednostki lub do Urzędu Gminy
Iwanowice. GCKiB będzie zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę.
Szczegółowy
program
działalności
przedstawiamy w styczniu 2016 r.
W przyszłym roku planowana jest
również adaptacja części pomieszczeń
remizy OSP w Iwanowicach na potrzeby
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek.
Środki na ten cel planujemy pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego oraz
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Dotacja na Kluby
Samopomocy
Małopolski
Urząd
Wojewódzki
przyznał
Gminie Iwanowice na
2016 r. dotację na działalność ośrodków
wsparcia dla osób w podeszłym wieku
i młodzieży – tzw. Kluby Samopomocy.
Kwota dofinansowania wynosi 132 480
zł. Wkład własny Gminy Iwanowice
to wkład rzeczowy i będzie wynosił 33 840 zł.
Obecnie funkcjonują dwa ośrodki
na terenie naszej Gminy: w Celinach
i Widomej. W przyszłym roku
planujemy uruchomić Kluby w czterech
miejscowościach:
Celinach,
Iwanowicach,
Sieciechowicach
i Widomej. Ośrodki będą zlokalizowane przy szkołach. Już dziś
zapraszamy
seniorów
oraz
dzieci i młodzież do uczestnictwa
w zajęciach Klubu. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać
u pracowników GOPS: Ewy Kielian
i Agaty Twardowskiej pod numerem
Tel. 12 388 40 03 wew. 28.

strona:
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PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.
Szanowni Państwo,
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych
wójt ma obowiązek przygotować projekt
budżetu do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt jest
przedkładany Radzie Gminy do uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
(RIO) do zaopiniowania.
Pełny projekt uchwały budżetowej na
rok 2016 wraz z załącznikami jest dostępny na stronach internetowych Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Iwanowice
pod adresem: http://bip.malopolska.pl/
ugiwanowice/Article/get/id,1136254.html.
Na początku chciałbym zwrócić uwagę,
że tak przygotowany budżet mógł powstać wyłącznie dzięki zmianom jakie
dokonaliśmy w oświacie oraz w podziale
tzw. funduszy wiejskich
Mój poprzednik, Zbigniew Grzyb pozostawił wiele nieuregulowanych spraw
we wszystkich prawie obszarach funkcjonowania Gminy Iwanowice. Powyższa
uwaga, dotyczy m.in. realizowanych
inwestycji oraz szkół prowadzonych
przez osoby fizyczne, które z powodu
braku kontroli miały się bardzo dobrze,
funkcjonując kosztem szkół samorządowych i innych miejscowości naszej
Gminy. Budowa kanalizacji w kierunku
Biskupic, z powodu złej numeracji działek wpisanych do pozwolenia na budowę
dodatkowo kosztowała budżet Gminy
Iwanowice w 2015 r. ponad 460 tys. zł,
a projekt ten jeszcze nie został rozliczony
przez Urząd Marszałkowski. Największym
jednak problemem pozostawionym przez
poprzednika, którego konsekwencje będziemy ponosić przez najbliższe 5 lat,
jest zwiększenie zadłużenia. Efektem
kredytów, które w głównej mierze były
przeznaczone na bieżące wydatki w
oświacie, mamy harmonogram spłaty
długu, który rozpisany jest w Wieloletniej
Prognozie Finansowej (WPF) Gminy
Iwanowice do roku 2022. Funkcjonowanie
Gminy jest bezpośrednio uzależnione od
indywidualnego wskaźnika zadłużenia,
który jest weryfikowany na bieżąco przez
RIO. I tak w 2016 r. musimy spłacić raty
kapitałowe od kredytów i pożyczek na
kwotę ponad 1 mln 242 tys. zł plus 230
tys. zł będzie nas kosztowała obsługa
długu, co daje w sumie prawie 1,5 mln
złotych. W 2017 r. sama spłata rat kapitałowych została zaplanowana na
kwotę 1 mln 475 tys. zł; w 2018 będzie to
kwota 1 mln 320 tys. zł; w 2019 - 1 mln
255 tys. zł, w 2020 – 1 mln 436 tys. zł.
Dopiero w 2021 r. spłata rat kapitałowych będzie wynosić ok. 0,5 mln złotych.
Wyobraźmy sobie, że nie dokonaliśmy
reformy w oświacie i jak dotychczas dopłacamy do szkół podstawowych oraz
gimnazjów ponad 1,5 mln złotych plus 1,5
mln złotych przeznaczamy na spłaty rat
kapitałowych. W efekcie o jakichkolwiek
inwestycjach w 2016 r. moglibyśmy zapo-

mnieć, co więcej nie udałoby się w całości
sfinansować nawet wydatków w ramach
funduszu wiejskiego, bowiem zdolność
do zaciągania nowych zobowiązań kredytowych z powodu wskaźników WPF jest
ograniczona do minimum. Co byłoby dalej
- program naprawczy lub zarząd komisaryczny, likwidacja szkół aby zbilansować
wydatki i dochody?
Na szczęście powyższy scenariusz
jest już za nami. Dzięki konsekwentnej
postawie większości radnych oraz rodziców przekształconych szkół udało się
nam dokonać zmian w oświacie i tym
samym naprawić budżet Gminy. Dlatego,
chciałbym Państwu podziękować za zaufanie, konsekwencję oraz wytrwałość
pomimo ataków niektórych osób, które
do dziś nie mogą się pogodzić z przegraną
w wyborach samorządowych lub nie chcą
zrozumieć trudnej sytuacji finansowej
Gminy. Dziękuję również radom sołeckim
i mieszkańcom za zaufanie oraz poparcie zmian w zakresie podziału funduszu
wiejskiego. Nowy fundusz sołecki uwolnił dodatkowe 0,5 mln zł na inwestycje
i dzięki temu będziemy mogli zrealizować
dużo więcej oraz uzyskamy dodatkowe
wpływy do budżetu ze zwrotu części
poniesionych wydatków (dotacja od wojewody za poniesione wydatki w ramach
funduszu sołeckiego w 2016 r. wpłynie
w roku 2017).
Dwie wsie: Narama i Sułkowice zdecydowały się pozostać przy starym podziale
funduszu wiejskiego. Mimo takich decyzji,
zaplanowaliśmy w Naramie dodatkowe
inwestycje finansowane bezpośrednio
z budżetu Gminy. Są to: nowa nakładka
na drodze gminnej (kwota 300 tys. zł),
która przebiega na granicy z Kozierowem
oraz dodatkowe kursy autobusu linii 257,
który dojeżdża do Naramy. W sumie
do MPK dopłacimy o prawie 80 tys. zł
więcej w stosunku do roku bieżącego,
co pozwoli zwiększyć liczbę kursów linii
257 i 277. W związku z inicjatywą radnego M. Barana dotyczącą przyłączenia
wsi Narama do Gminy Michałowice
realizacja tych dodatkowych inwestycji stoi pod znakiem zapytania. Jeśli
do czasu uchwalenia budżetu Gminy
Iwanowice na 2016 r. nie wyjaśni się sprawa ewentualnej zmiany granic lub Gmina
Michałowice jednoznacznie zadeklaruje
przyjęcie Naramy, będę wnioskował do
Rady Gminy o wykreślenie dodatkowych inwestycji w Naramie z budżetu na
przyszły rok. Powyższe kwoty przeznaczymy na nakładki drogowe w innych
miejscowościach.
Mam nadzieję, że nowy rząd nie pogorszy sytuacji finansowej samorządów
i nie będzie takiej sytuacji jak w roku
bieżącym, gdy np. planowana kwota subwencji oświatowej którą określił Minister
Edukacji Narodowej została o ponad
300 tys. zł zmniejszona przez Ministra

Finansów. Warto pamiętać, że niektóre z dochodów są z roku na rok coraz
mniejsze. W 2016 r. stawka podatku
rolnego będzie obniżona. Średnia cena
skupu żyta w 2016 r. będzie wynosiła
zgodnie z uchwałą Rady Gminy 53,57 zł
i będzie o 2,32% niższa od ceny przyjętej
na rok 2015 r. Budżety samorządów ratują
dochody z PIT, które w ostatnim okresie
są większe. Jednakże zapowiedzi nowego rządu o podniesieniu kwoty wolnej
o podatku mogą sprawić, że wpływy te
również będą niższe od zaplanowanych.
Budżet 2016 r. to przede wszystkim
wydatki na remonty dróg gminnych
i powiatowych oraz przygotowanie dużych inwestycji, które będziemy mogli
realizować w kolejnych latach ze środków
unijnych. W 2016 r. zostanie ogłoszonych większość konkursów w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (MRPO) i już dziś musimy
przygotowywać lub aktualizować dokumentacje projektowe aby z tych funduszy
skorzystać.
Największą zmianą w budżecie Gminy
Iwanowice na przyszły rok jest zmniejszenie wydatków na oświatę o ponad
1,5 mln złotych. Dzięki przekształceniu
3 kolejnych szkół i utworzeniu Gminnego
Zespołu Szkół w Iwanowicach praktycznie
udało nam się zmieścić w kwocie subwencji oświatowej jaką MEN przyznało nam
na 2016 r. dla szkół podstawowych i gimnazjów. Pozostaje nam jedynie dopłata do
przedszkoli, które są zadaniem własnym
i do dowozu uczniów do szkół.
Największe wydatki będą skierowane na remonty dróg gminnych
i powiatowych. W ramach porozumienia
z Powiatem Krakowskim chcemy wyremontować 3 km dróg powiatowych
na kwotę 1,2 mln złotych. Jeśli chodzi
o drogi gminne, to przygotowaliśmy kompleksową modernizację drogi łączącej
Grzegorzowice Wielkie z Władysławem
na kwotę 0,5 mln zł, przy założeniu że
50% środków pozyskamy z Narodowego
Programu Budowy Dróg. Ponadto, kompleksowo remontujemy ponad 2 km dróg
gminnych i 2 km dróg wewnętrznych
zgodnie z planem jaki przedstawiliśmy
radom sołeckim a później mieszkańcom
na zebraniach wiejskich. Przypominam
w tym roku wyremontowaliśmy w sumie
tylko 1,6 km dróg gminnych i wewnętrznych. Całościowo na drogi wydamy
w przyszłym roku ponad 2 mln 200 tys. zł.
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W
zakresie
drogi
wojewódzkiej,
kontynuowana
będzie budowa chodnika w Poskwitowie Nowym oraz planujemy przygotować projekt budowy chodnika w Iwanowicach
Włościańskich w kierunku Sułkowic.
W zakresie gospodarki ściekami, planujemy dojść z siecią
kanalizacyjną do cmentarza w Sieciechowicach. Niestety z powodu małej liczby osób zamieszkujących na tym odcinku drogi,
inwestycję tą musimy sfinansować z środków własnych
i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Ponadto, aktualizujemy dokumentację projektową kanalizacji w Iwanowicach Włościańskich – Ogrody, Iwanowicach
Dworskich – Słomiana oraz Sieciechowicach- rynek tak aby
w przyszłym roku złożyć projekty do MRPO na dofinansowanie
tych inwestycji. W dalszym ciągu kontynuowane będzie przygotowanie kolejnych dokumentacji na rozbudowę kanalizacji
w Maszkowie w kierunku Żerkowic, Iwanowicach Dworskich
– Ulesie i Babia Góra oraz rozpoczniemy przygotowanie dokumentacji pod kanalizację w Poskwitowie Starym. W przyszłym
roku powinien być także ogłoszony konkurs w ramach PROW
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, których projekty mamy już prawie gotowe.
Jeśli chodzi o wodociągi to najważniejszą inwestycją będzie
budowa studni zapasowej dla wodociągu Narama w miejscowości Żerkowice na działce gminnej znajdującej się w pobliżu placu
zabaw. Badania hydrogeologiczne, które przeprowadziliśmy
w październiku, wskazują w tym miejscu duże pokłady wody.
Dodatkowa studnia pozwoli zapobiec problemom jakie mieliśmy w tym roku z ciśnieniem oraz brakiem wody w Krasieńcu
Zakupnym i Naramie. Ponadto, rozpoczniemy modernizację
wodociągu w Krasieńcu Starym oraz przygotujemy projekt przebudowy wodociągu w Władysławie.
Dzięki porozumieniu z Gminą Szczucin i przystąpieniu do
realizowanego przez nich projektu z środków szwajcarskich
w 2016 r. planujemy utylizację odpadów zawierających azbest
z pokryć dachowych na kwotę ponad 425 tys. zł., z czego wkład
własny Gminy Iwanowice będzie wynosić tylko 63 tys. zł.
Dzięki zmianom w podziale funduszu sołeckiego, wyodrębniliśmy osobny fundusz przeznaczony na Ochotnicze Straże
Pożarne w kwocie 0,5 mln złotych, z czego ponad 320 tys. to
wydatki majątkowe. W ramach tych inwestycji planujemy
w przyszłym roku m.in. kompleksową termomodernizację
i remont remiz OSP w Iwanowicach i Zalesiu oraz dokończenie
remontu w budynku OSP w Sieciechowicach.
W zakresie planowanych rewitalizacji (Iwanowice – parking koło kościoła, Iwanowice – rynek, Sieciechowice – rynek,
Biskupice – plac po SKR) oraz termomodernizacji budynków
szkolnych w Iwanowicach i Celinach zabezpieczyliśmy środki na dokumentacje projektowe, zgłoszenia budowlane oraz
projekty architektoniczne. Zgodnie z ustawą rewitalizacyjną
podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 9 października br. będziemy musieli przygotować w najbliższym czasie Gminny Program
Rewitalizacyjny.
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Konkurs na Kartkę
Bożonarodzeniową
rozstrzygnięty
Rozstrzygnęliśmy Gminny Konkurs Plastyczny na
Rodzinną Kartkę Bożonarodzeniową. W konkursie
wzięło udział 101 prac z terenu Gminy Iwanowice. Jury
w składzie: Barbara Ciaćma, Ewa Pieronek, Adam Miska
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I.

miejsce:
Małgorzata Szot - Widoma,
Grzegorz Chwierut - Władysław

II. miejsce:
Jakub Ziębiec - Celiny,
Natalia Kucala - Widoma
III. miejsce:
Filip Lewandowski - Sieciechowice,
Michał Marchański - Władysław
Wyróżnienia:
Rodzina Danielów - Poskwitów,
Anna Szymaszek - Grzegorzowice Wielkie,
Julia Pobędza - Widoma,
Natalia Radłowska - Poskwitów,
Piotr Miska - Iwanowice,
Wiktoria Cieślik - Widoma,
Małgorzata Kmita - Damice,
Oliwia Laskiewicz - Widoma,
Sandra Walczak - Iwanowice,
Magdalena Baranik - Narama
Najpiękniejsze kartki zostaną zeskanowane przez Urząd
Gminy i rozesłane wraz z życzeniami świątecznymi.
GOK poinformuje laureatów o terminie odbioru nagród.
Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Ewa Pieronek

Małgorzata Szot
- Widoma

Grzegorz Chwierut
- Władysław

Uzupełnieniem planowanych inwestycji w budżecie na
przyszły rok będą wydatki na nowe oświetlenie drogowe
w kwocie prawie 150 tys. zł oraz na inwestycje w zakresie kultury i sportu na kwotę ponad 220 tys. zł (m.in. kontener dla
sołectwa Lesieniec, plac zabaw w Zalesiu i Żerkowicach, boisko
w Maszkowie).
Po uchwaleniu budżetu przez Radę Gminy, w kolejnym numerze Głosu Iwanowic przedstawimy szczegółowy plan wydatków
dla poszczególnych sołectw.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

Jakub Ziębiec
- Celiny

Natalia Kucala
- Widoma

Filip Lewandowski
- Sieciechowice,
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CZY RADNY MARIUSZ Inwestycje na
BARAN CHCE ROZPADU koniec roku
GMINY IWANOWICE?
Podczas sesji Rady Gminy Michałowice
w dniu 16 listopada 2015 roku radny Rady
Gminy Iwanowice Mariusz Baran wraz z
sołtysem Naramy – Tadeuszem Wywiałem
oraz Krzysztofem Oraczewskim, przedstawicielem rady sołeckiej, zgłosili do Rady
Gminy Michałowice prośbę o rozpatrzenie
propozycji przyłączenia sołectwa Narama
do Gminy Michałowice.
W związku z powyższym informuję, że
władze Gminy Iwanowice nie zostały poinformowane o zamiarach i działaniach
w/w osób. Nic nam nie wiadomo także, aby
odbyło się na terenie miejscowości Narama
zebranie wiejskie, które upoważniłoby w/w
osoby do podejmowania takich działań. Nie
wiem czy rzeczywiście mieszkańcy Naramy
chcą odłączyć się od Gminy Iwanowice,
czy też kilka osób próbuje wykorzystać sytuację i zrobić zamieszanie oraz polityczną
rozróbę. Chętnie bym usłyszał rzeczowe
argumenty i dowiedział się o ewentualnych konsekwencjach zmiany granic. Grupa
sołtysów zwróciła się z prośbą o zorganizowanie spotkania z Panem Mariuszem
Baranem i pozostałymi uczestnikami sesji
w Michałowicach, aby przedstawili swoje
stanowisko. Niestety panowie nie znaleźli
czasu aby porozmawiać.
W kontekście całej sprawy warto przypomnieć treść ślubowania jaką radny
M. Baran złożył przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu radnego Gminy
Iwanowice:
„Wierny
Konstytucji
i
prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Mając na względzie dobro Gminy
Iwanowice, pytam publicznie o konsekwencje działań środowiska skupionego
wokół radnego Mariusza Barana:
- kto pokryje koszty rozwiązania umowy
dotacyjnej z środków unijnych zawartej
z Urzędem Marszałkowskim na budowę
sali gimnastycznej przy szkole w Naramie.
W przypadku zmiany granic, trzeba będzie
zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami;
- kto poniesie koszty dostarczania wody
do południowych miejscowości Gminy
Iwanowice. Studnia w Naramie zasila
zbiornik w Rzeplinie i dostarcza wodę do ¼
obszarów naszej Gminy;

- kto pokryje koszty inwestycji publicznych jakie Gmina Iwanowice poniosła
w ostatnich 10 latach w Naramie, a jest to
kwota wynosząca prawie 5 mln złotych;
czy
pomysłodawcy
odłączenia Naramy zdają sobie sprawę, że
pozbawiają mieszkańców tej miejscowości
możliwości rozbudowy? Na kolejnej sesji
grudniowej planujemy przyjąć nowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
dla
Gminy Iwanowice. Dla Naramy będzie to
oznaczało kilkadziesiąt hektarów dodatkowych terenów budowlanych. Zmiana
granic sprawi, że nowy PZP nie będzie
miał zastosowania w Naramie. Dopóki
Gmina Michałowice nie przygotuje Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
dla
sołectwa Narama, mieszkańcy chcący się
budować będą musieli indywidualnie uzyskiwać decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Pomijam już pytania o przyszłość szkoły w Naramie, bowiem struktura edukacji
w Michałowicach jest zupełnie inna niż w
naszej Gminie. Jeśli nie są to istotne pytania, o których należałoby w pierwszej
kolejności porozmawiać z przedstawicielami
władz Gminy Iwanowice, to rzeczywiście
jakakolwiek dyskusja z środowiskiem radnego Mariusza Barana nie ma sensu.
Śmieszne w tym wszystkim jest to,
że radny M. Baran jest
jednocześnie
członkiem założycielem Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Iwanowickiej. Trudno to
zrozumieć, chyba że założyciele się pomylili
i wkrótce zmienią nazwę na Stowarzyszanie
Przyjaciół Ziemi Michałowickiej.
W dniu
24 listopada br. wraz
z
Przewodniczącym
Rady
Gminy
Mirosławem
Rosą
spotkaliśmy
się
z Wójtem Gminy Michałowice Antonim
Rumianem. Wójt uzależnił swoją decyzję
odnośnie przyjęcia Naramy do Gminy
Michałowice m.in. od decyzji radnych
Rady Gminy Michałowice. Stwierdził
także, że nie zamierza ponosić kosztów
związanych z rekompensatą utraconego
majątku oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych przez Gminę Iwanowice.
Radni Michałowic na przełomie roku będą
dyskutować na ten temat. Mam nadzieję,
że zwycięży rozsądek i temat zmiany granic
zostanie przez władze Michałowic jednoznacznie odrzucony.

Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

Do końca grudnia br. ukończymy
realizację następujących inwestycji:
1.

Termomodernizacja i remont remizy OSP w Sieciechowicach
Całkowity koszt inwestycji
wyniesie 183 tys. zł i obejmuje
trzy etapy prac. I etap to m.in.
ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi wyjściowych.
II etap to m.in. wymiana instalacji elektrycznej w wewnątrz
budynku, posadzek, nałożenie
marmolitu. W III etapie będą
zrobione schody wewnętrzne,
sufity oraz dodatkowe ścianki
działowe. Planowany termin
ukończenia prac to przełom
grudnia i stycznia. Inwestycja
jest dofinansowania z programu Małopolskie Remizy oraz
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska.

2.

Most w Lesieńcu-Toporek
Całkowity
koszt
inwestycji wyniesie prawie 100 tys.
zł i obejmuje m.in. remont
przyczółków oraz wzmocnienie brzegów rzeki. Inwestycja
dofinansowana w 80 % z środków
Małopolskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.

3.

Przepust na drodze Celiny –
Wielki Dół
Całkowity
koszt
inwestycji wyniesie prawie 60 tys. zł
i obejmuje wymianę przepustu
na drodze gminnej w CelinachWielkim
Dole.
Inwestycja
dofinansowana w 80 % z środków
Małopolskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
Chodnik w Poskwitowie Nowym
Całkowity koszt inwestycji
wynosi ponad 110
tys. zł i obejmuje
budowę 107
metrów chodnika
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 773.
Inwestycja w 50%
dofinansowana
przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich.

4.
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Inwestycje z zakresu oświetlenia I Gminy Turniej Bilarda
drogowego w 2015 r.
w Poskwitowie
W maju 2015 r. w drodze zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę prac polegających na zaprojektowaniu
i wykonaniu robót budowlano-montażowych oświetlenia
dróg i placów na terenie Gminy Iwanowice. W tym roku
inwestycjami z tego zakresu objęto:
• Budowę linii napowietrzno-kablowej oświetlenia
drogowego na działkach nr 118/1, 275, 255/3, 256,
263 w miejsc. Grzegorzowice Wielkie, gm.
• Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego
w m. Krasieniec Zakupny
• Przebudowę
istniejącej
linii
napowietrznej
niskiego napięcia związanej z montażem linii
oświetlenia drogowego do istniejących słupów
wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Narama,
ze stacji 2673
• Przebudowę
istniejącej
linii
napowietrznej
niskiego
napięcia
związana
z
montażem
linii oświetlenia drogowego do istniejących
słupów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości
Sieciechowice, ze stacji 22052
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W sobotni poranek w dniu 21 listopada br. został rozegrany I Gminny Turniej w Bilarda w Świetlicy w Poskwitowie.
Wcześniej w świetlicach opiekunowie wyłonili osoby, które
miały reprezentować poszczególne świetlice w finałowych
rozgrywkach. I tak 3 zespoły po dwie osoby przystąpiły
do rozgrywek. Losowania zawodników dokonała najmłodsza uczestniczka Julia Grochowina. Wraz z biegiem
rozgrywek emocje udzielały się coraz bardziej, zarówno grającym jak i widzom. Sędziom rozgrywek był Pan Szymon
Wesołowski. Po zakończonym turnieju miejsca klasyfikowały się następująco:
I.

miejsce – Grzegorz Piorun z Sułkowic

II. miejsce – Paweł Adamek z Sułkowic
III. miejsce – Maciej Grochowina z Żerkowic
Wyróżnieni to: Mariusz Miska z Poskwitowa, oraz
Piotr Żak z Celin i Arkadiusz Cieślik z Grzegorzowic.

• Podwieszenie 1 szt. lampy ulicznej w Sułkowicach
• Budowę
linii
napowietrznej
oświetlenia
drogowego w miejscowości Władysław
• Budowę
linii
drogowego
w
ze stacji 22501

napowietrznej
miejscowości

oświetlenia
Żerkowice

• Budowę
linii
napowietrznej
oświetlenia
drogowego w Iwanowicach Dworskich
• Budowę
linii
napowietrznej
oświetlenia
drogowego w wzdłuż drogi gminnej w m. Damice
• Podwieszenie 1 szt. lampy ulicznej w m. Lesieniec.
• Podwieszenie 1 szt. lampy ulicznej w m. Iwanowice
Włościańskie.
• Oświetlenie boisk przy Szkole w Celinach
Wykonawcą prac jest
Firma Usługowo Handlową
„ZWAMB” Marcin Banyś, Gołaczewy, Kol. St. Wieś 57.
Zgodnie z zawartą umową i aneksem prace mają zostać wykonane do 28 grudnia br. za kwotę 112 070 złotych brutto.
Ponadto na podstawie odrębnej umowy zlecono w/w
firmie zaprojektowanie i wykonanie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Domiarki.
Przedmiotem umowy jest wykonanie odcinka nowej linii
słupowej przy drodze krajowej E-7 na długości nowo wykonanego chodnika od skrzyżowania dróg do przystanku
autobusowego. Całość prac zostanie wykonana w terminie
do 30 kwietnia 2016 r. za kwotę 35 450,00 złotych brutto.
W przyszłym roku zostaną również wymienione
wszystkie przestarzałe i energochłonne lampy rtęciowe
będących własnością Tauron S.A. i Gminy Iwanowice
w łącznej liczbie 362 szt. Zadanie to zostanie zrealizowane
w ramach wydatków bieżących na podstawie podpisanej
umowy z Tauron S.A. o świadczeniu usługi oświetleniowej
o podwyższonym standardzie. Zrealizowanie tego zadania
przyczyni się znacząco do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Gminę za zakup energii elektrycznej.
Jan Czyżewski

Nagrody w postaci pucharów, plecaków i dresów ufundował Ludowy Klub Sportowy Orzeł Iwanowice z dotacji
jaką otrzymał z Urzędu Gminy Iwanowice na działalność
sportową. Po zakończonych rozgrywkach nagrody wręczali Pan Marek Piekara prezes Orła oraz gospodarz świetlicy
Pan Jarosław Mrugalski i sędzia Pan Szymon Wesołowski.
Gratulujemy i
dziękujemy wszystkim uczestnikom za
udział w turnieju. Organizatorem turnieju był Ludowy Klub
Sportowy „Orzeł” Iwanowice i Gminny Ośrodek Kultury
w Iwanowicach.
Ewa Pieronek
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ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
W IWANOWICACH
W dniu 11 listopada br. obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Jak co roku, Gmina
Iwanowice obchodziła to święto w sposób uroczysty.
Tradycyjnie odbył się przemarsz pocztów sztandarowych
pod Pomnik Pamięci gdzie zostały złożone kwiaty przez
przedstawicieli: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, Rady Powiatu oraz
stowarzyszenia przedsiębiorców, Rady Gminy i władz
Gminy Iwanowice.
Po
uroczystym
złożeniu
kwiatów
uczennica
kl. III gimnazjum w Iwanowicach Anna Domagała wyrecytowała wiersz dotyczy Święta Niepodległości a Wójt
Gminy Robert Lisowski przypomniał wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r.
Po uroczystej Mszy Świętej którą odprawił ks. proboszcz Ryszard Suchanowski a homilię wygłosił ks. Marek
Łosak nastąpił przemarsz do sali gimnastycznej Gminnego
Zespołu Szkół w Iwanowicach. Tam odbył się koncert
Orkiestry Dętej Naramianka z Naramy pod batutą Pana
Jerzego Piekary oraz wzruszająca i pełna symboli historycznych akademia przygotowana przez nauczycieli i młodzież
gimnazjalną Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach.
Uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach
przygotowali spektakl „Droga do wolności” wyreżyserowany przez panią Marię Szczepaniak, według jej
scenariusza i pomysłu. Przedstawienie składało się z czterech części. Zespól redakcyjny „Wolna Polska” redaguje
specjalny numer gazety, związany ze świętem 11 listopada. Na scenie pojawiają się postacie białe – symbolizujące
Polaków oraz czarne – zaborców. Wywiązuje się bitwa,
niszczone są wszystkie symbole polskości – godło, flagi.
Wykorzystane są elementy pantomimy, wszystko dzieje się w ruchu. Następnie pojawiają się kobiety w czerni
– wdowy, które opłakują zabitych. Wśród nich wędruje
dziewczynka (Nikola Wilczura z kl.V), która poszukuje ojca.
Legioniści wnoszą krzyż – dla Polski pojawia się nadzieja.
Poruszającą scena rozgrywa się w polskiej szkole wraz
z niemiecką nauczycielką, którą w brawurowy sposób zagrała Zuzanna Kłusek. Znów rozgrywa się bitwa między
polskimi uczniami a zaborcami. Końcowa scena okazuje
się najbardziej wzruszająca. Apel poległych, biało-czerwone flagi oraz przejmująca muzyka to dopełnienie całości.
Uczniowie kolejny raz wykazali się talentami aktorskimi
i w przedstawione postacie wcielili się znakomicie. Ich
występ podobał się wszystkim i został nagrodzony owacją
na stojąco.
Wójt Gminy Iwanowice, Przewodniczący Rady Gminy
Iwanowice i Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
w Iwanowicach składają serdeczne podziękowania
pocztom sztandarowym, osobom składającym kwiaty,
Druhom z OSP, członkom Orkiestry Dętej Naramianka,
nauczycielom i uczniom Gminnego Zespołu Szkół
w Iwanowicach
oraz mieszkańcom przybyłym
na uroczystość.
Ewa Pieronek
Krystyna Płażek-Opyrchał

z życia gminy
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Świetlica – wspólna sprawa
To drugi z projektów jaki w tym roku realizowała
Rada Sołecka wsi Celiny. Jako nieliczni z terenu Gminy
Iwanowice otrzymaliśmy dotację w wysokości 5 tyś. zł
z programu Fundusz Inicjatyw Lokalnych - Małopolska
Lokalnie na realizację projektu pod nazwą: Świetlica –
wspólna sprawa.
Adresatami projektu było 10 seniorów oraz 20 uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej w Celinach z klas 4-6.
Założeniem projektu było poprawa sprawności fizycznej
zarówno osób starszych i dzieci, a także nawiązanie relacji
międzypokoleniowych, integracja oraz doposażenie świetlicy. Dla osób w wieku 60+ zorganizowano zajęcia Nordic
Walking, dla dzieci rozgrywki w koszykówkę. Ponadto
odbywały się wspólne wieczorki przy herbatce, w czasie
których realizowano różne wspólne inicjatywy. Na potrzeby projektu zostały zakupione kijki do Nordic Walking,
piłki do koszykówki, edukacyjne gry planszowe, artykuły
papiernicze oraz stół do gry tzw. piłkarzyki. Nad całością
realizacji projektu czuwała koordynator p. Joanna Ropka,
a p. Agnieszka Patoła była odpowiedzialna za przebieg
spotkań i rozgrywek oraz prawidłowe wydatkowanie i
rozliczenie pozyskanych środków. W dniu 11 listopada br.
w świetlicy odbyło się podsumowanie projektu z udziałem
wójta Roberta Lisowskiego oraz ks. proboszcza Tomasz
Zięcika z Sieciechowic.
Dla nas – organizatorów niezwykle ważne jest to, że
zostały zrealizowane oraz osiągnięte zamierzone cele
i rezultaty projektu. Wiemy, że relacje nawiązane wśród
uczestników będą kontynuowane.
Dzięki projektowi
wzrosło znaczenie świetlicy wiejskiej, ale przede wszystkim
pozyskane środki pozwoliły nam na doposażenie pustych
pomieszczeń świeżo wyremontowanego i zaadoptowanego
budynku byłej mleczarni. Udało nam się stworzyć miejsce przyjazne, bezpieczne oraz miłe i dobrze wyposażone.
Dzięki temu dzieci oraz dorośli mogą spotykać się i rozwijać swoje zainteresowania.
Świetlica cieszy się ogromnym zainteresowaniem, głównie wśród dzieci i młodzieży, ale również dorośli zaglądają
coraz częściej. Z niecierpliwością czekają dni i godzin, kiedy
będzie otwarta, kiedy zjawi się p. Agnieszka – opiekun
świetlicy. To w dużej mierze dzięki niej świetlica tak
pięknie się prezentuje i ma swój niepowtarzalny klimat.
Podejście, zaangażowanie, kreatywność oraz dyspozycyjność Pani Agnieszki Patoły sprawiają, że chętnych do
uczestniczenia w zajęciach świetlicowych jest coraz więcej.
W imieniu Rady Sołeckiej, rodziców, mieszkańców i swoim
serdecznie za to dziękuję Pani Agnieszce.
Realizacja takiego projektu jak ten, umacnia w członkach
Rady Sołeckiej przekonanie, że działania podjęte na rzecz
adaptacji budynku miały sens oraz duże znaczenie dla naszej lokalnej wspólnoty.
Lucyna Marchańska
Radna i sołtys wsi Celiny
Z powodu dużego zainteresowania dzieci i młodzieży
informujmy, że podczas przerwy świątecznej oraz ferii zimowych świetlica będzie czynna codziennie. Szczegółowe
informacje podamy w najbliższym czasie.
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Fantastyczny świat literatury
Przez dwa miesiące (październik i listopad) uczniowie klas
I-III ze Szkół Podstawowych w Celinach, Sieciechowicach
i Widomej mieli niezwykłą okazję poznawania wyjątkowych książek, rozwijania swoich pasji czytelniczych oraz
zdolności twórczych.
Projekt opierał się przede wszystkim na cyklicznych zajęciach biblioteczno-artystycznych, w trakcie których dzieci
zapoznawały się z najnowszą literaturą polską i światową, a także wykonywali prace plastyczno-techniczne
nawiązujące do omawianych książek. Oprócz tego uczestnicy pojechali na wycieczkę do Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie na specjalne warsztaty.
Wszystko, co miłe, szybko się kończy! Niestety ostatnie spotkanie w ramach projektu „Fantastycznego świata
literatury” uczniowie mają już za sobą. Jak zwykle było
dużo śmiechu i dobrych książek, a ponadto także balony oraz pyszny poczęstunek. Uczestnicy zajęć otrzymali
pamiątkowe dyplomy za zaangażowanie oraz uzyskali tytuły „megaczytelników” i „megaczytelniczek”. Ponadto,
uczniowie, którzy najlepiej napisali krótki sprawdzian
podsumowujący zajęcia, otrzymali dodatkowe niezwykle
cenne nagrody książkowe, m. in. bestsellerową „Bibliotekę
pana Lemoncella” czy słynne na całym świecie „Kłopoty
rodu Pożyczalskich”.
Projekt
był
współfinansowany
ze
środków
Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadań
publicznych w dziedzinie edukacji w 2015 roku pod
nazwą „Małopolskie czytanie”. Realizatorem projektu
było Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych
w Widomej i Gminna Biblioteka Publiczna w Iwanowicach.
Organizatorzy projektu wyrażają nadzieję, że rozbudził on
w uczniach miłość do czytania, pokazał nowe i ciekawe
książki, a także zachęcił do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Do zobaczenia przy następnym projekcie!
Joanna Wieczorek

z życia gminy
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Światowy Dzień
Pluszowego Misia

nia Teddy (zdrobnienie imienia
prezydenta Roosevelta). Prezydent
wyraził zgodę na wykorzystanie
swojego imienia. Narody angloję„Czy to wczoraj, czy to dziś ,wszystzyczne do dziś pluszowego misia
kim potrzebny jest miś” - pod tym
nazywają po prostu „Teddy’s Bear”.
hasłem odbyły się w Gminnym
To radosne święto było okazją do
Zespole Szkół w Iwanowicach obchody Światowego Dnia Pluszowego słuchania wierszy i fragmentów książek o misiach, śpiewania i słuchania
Misia.
piosenek związanych z misiami oraz
W tym dniu misie opuściły swoje
„misiowych” zabaw integracyjnych
zaciszne pokoiki i przybyły wraz
i pląsów. Gimnastyka umysłu odz uczniami do szkoły. Na korytabyła się również w czasie zabaw
rzach zrobiło się kolorowo. Pluszowe
matematycznych oraz konkursu
maskotki
towarzyszyły
swoim
pt.: „Co wiemy o misiach? ‘’ Dzieci
opiekunom w czasie przerw i na
wykonały także prace plastyczne
zajęciach. Wszystkie sale lekcyjne
pt.: „Mój przyjaciel miś”. Nie zazamieniły się w „Misiowe Krainy”.
brakło również pisania krótkich
Uczniowie poznali historię narorymowanek i wierszy na temat pludzin pluszowego misia oraz ideę
szowych przyjaciół. Dużą atrakcją
święta najpopularniejszej dziecięcej
dla uczniów było przybycie do szkozabawki…
ły w tym dniu Kubusia Puchatka
Przypomnijmy,
że
Światowy wraz z Tygryskiem i Prosiaczkiem.
Dzień Pluszowego Misia usta- Goście kibicowali wszystkim misionowiono - w 2002 r. - dokładnie wym zmaganiom.
w setną rocznicę powstania maTen dzień w szkole był pełen
skotki.
Wszystko zaczęło się
uśmiechu i wspólnej zabawy.
jednak dużo wcześniej. W 1902 r.
Upłynął w bardzo sympatycznej,
prezydent Stanów Zjednoczonych
ciepłej i rodzinnej atmosferze. Z zadoTeodor Roosevelt wybrał się na
woleniem należy stwierdzić, że mimo
polowanie. To właśnie na nim nie
coraz nowocześniejszych i coraz
zgodził się na odstrzelenie małego
atrakcyjniejszych zabawek, moda na
niedźwiadka. Jeden świadków tego
misie nie przemija.
zdarzenia uwiecznił historię misia
Joanna Stąpała
na rysunku w waszyngtońskiej
gazecie, którą czytał producent zabawek… Wpadł on na pomysł, aby
wykonać kilka zabawek przedstawiających misia i zobaczyć, jak będą się
sprzedawały. Pluszowe misie sprzedawały się znakomicie. Producent
zwrócił się z prośbą do prezydenta
o zezwolenie nadania misiom imieWidoma,
Maszków,
Zalesie

5.01.2016
2.02.2016
1.03.2016
5.04.2016
*7.05.2016
7.06.2016
5.07.2016
2.08.2016
6.09.2016
4.10.2016
*31.10.2016
6.12.2016
pierwszy
wtorek
miesiąca

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na rok 2016
Iwanowice
Damice,
Celiny,
Biskupice,
Domiarki,
Krasieniec Sieciechowice,
Dworskie,
Narama
Lesieniec,
Grzegorzowice
Sułkowice,
Poskwitów
Stary,
Iwanowice
Zagaje
Małe,
Grzegorzowice
Stary i
Krasieniec
Włościańskie
Władysław
Wielkie
Nowy,
Zakupny,
Przestańsko
Żerkowice
7.01.2016
13.01.2016
20.01.2016
15.01.2016
26.01.2016
28.01.2016
22.01.2016
4.02.2016
10.02.2016
17.02.2016
19.02.2016
23.02.2016
25.02.2016
26.02.2016
3.03.2016
9.03.2016
16.03.2016
18.03.2016
22.03.2016
24.03.2016
25.03.2016
7.04.2016
13.04.2016
20.04.2016
15.04.2016
26.04.2016
28.04.2016
22.04.2016
5.05.2016
11.05.2016
18.05.2016
20.05.2016
24.05.2016
30.05.2016
27.05.2016
2.06.2016
8.06.2016
15.06.2016
17.06.2016
28.06.2016
23.06.2016
24.06.2016
7.07.2016
13.07.2016
20.07.2016
15.07.2016
26.07.2016
28.07.2016
22.07.2016
4.08.2016
10.08.2016
17.08.2016
19.08.2016
23.08.2016
25.08.2016
26.08.2016
1.09.2016
14.09.2016
21.09.2016
16.09.2016
27.09.2016
22.09.2016
23.09.2016
6.10.2016
12.10.2016
19.10.2016
21.10.2016
25.10.2016
27.10.2016
28.10.2016
3.11.2016
9.11.2016
16.11.2016
18.11.2016
22.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
1.12.2016
14.12.2016
21.12.2016
16.12.2016
27.12.2016
22.12.2016
23.12.2016
pierwszy
czwarty
druga środa trzecia środa trzeci piątek czwarty wtorek
czwarty piątek
czwartek
czwartek
miesiąca
miesiąca
miesiąca
miesiąca
miesiąca
miesiąca
miesiąca

*zmiana terminu odbioru ze względu na przypadające święto 3-go Maja oraz Dzień Wszystkich Świętych

Akcja zimowego
utrzymania dróg w
sezonie 2015/2016 –
telefony dyżurne
Drogi wojewódzkie
tel. 12 386 38 30 – Zarząd Dróg
Wojewódzkich - Rejon Jakubowice
12 637 90 00, 609 703 392,
12 446 58 55 – Zarząd Dróg
Wojewódzkich - Kraków
Drogi powiatowe
tel. 507 098 708 – Zarząd Dróg
Powiatu Krakowskiego
Północna część gminy od drogi
wojewódzkiej 773
501 755 109 Firma Transportowa
Usługowa Trans Jar Jarosław
Nowak 32-090 Słomniki, Kępa 26
Południowa część gminy od
drogi wojewódzkiej 773
12 388 50 31 – SKR Michałowice 32-091
Michałowice, Młodziejowice 150
692 479 269,
507 098 708 – SKR Michałowice
32-091 Michałowice,
Młodziejowice 150
Drogi gminne
tel. 12 388 40 07 Wykonawca –
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Iwanowicach
502 168 212 – Wykonawca - Spółdzielnia
Kółek Rolniczych w Iwanowicach
604 718 965 Wykonawca – Spółdzielnia
Kółek Rolniczych w Iwanowicach
12 388 40 03 wew. 18 – Urząd
Gminy Iwanowice
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Pierwsza nagroda
dla uczniów z Celin

Sukcesy uczniów
z SP w Widomej

Czynny udział i zaangażowanie
uczniów, rodziców i nauczycieli w liczne konkursy i projekty realizowane
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Celinach jest bezsporne i stało się
już naszą tradycją. Tym bardziej jest
nam miło ogłosić, że nasz wspólny
wysiłek został w tym roku szkolnym
bardzo szybko nagrodzony. Uczniowie
klasy II zdobyli główną nagrodę
w ogólnopolskim konkursie pt „PORA
NA POMIDORA” organizowanego
przez Federacje Branżowych Związków
Producentów Rolnych.

W tym tygodniu zostały opublikowane wyniki Małopolskiego Konkursu
Humanistycznego
organizowanego
pod patronatem krakowskiego oddziału kuratorium oświaty. Z Szkoły
Podstawowej w Widomej do drugiego,
rejonowego etapu zakwalifikowało się
dwoje uczniów klasy VI – Wiktoria
Warszawska i Mateusz Fundament.
Szóstoklasiści
włożyli
wiele
wysiłku w przygotowania do olimpiady, zgłębili znajomość tekstów
kultury wykraczających poza zakres
szkoły podstawowej i przyswoili sobie
ogromną wiedzę z zakresu literatury,
co daje im szansę sięgnięcia po najwyższe trofeum, jakim jest zwolnienie
z pisania humanistycznej części egzaminu po szóstej klasie. Następna
część zmagań odbędzie się 10 grudnia
2015 roku i do tego czasu Mateusz
i Wiktoria będą wytrwale pracować
razem ze szkolnym opiekunem konkursu – Joanną Wieczorek.

Konkurs był elementem projektu
propagującego
zdrowe
odżywianie i wykorzystywanie podczas przygotowania posiłków polskich
warzy i owoców. Aby wziąć udział
w konkursie należało zapoznać się
z materiałami edukacyjnym i scenariuszami lekcji przygotowanymi przez
ekspertów, a następnie podzielić się
swoim pomysłem na przeprowadzenie
warzywno-owocowego dnia w szkole,
przygotowanego na bazie polskich warzyw i owoców.
Uczniowie II klasy wraz z wychowawczyniami p. Bożeną Syską
i p. Pauliną Bielawską, spełnili
wszystkie
wymagania
konkursu,
a następnie przesłali sprawozdanie
wraz ze zdjęciami dokumentującymi
podjęte działania. Po długim oczekiwaniu na wyniki, ku ogromnej radości
i zaskoczeniu, dzieci wygrały 3 dniowe warsztaty kulinarne w Poroninie,
które odbędą się w dniach 18-20
kwietna 2016r.
Organizatorzy konkursu docenili
wszystkie działania podjęte przez
naszych uczniów i nauczycieli podczas realizacji projektu. Uczniowie
klasy II stworzyli dwie autorskie
książki kucharskie z przepisami na
zdrowe i smaczne dania przygotowane wyłącznie z polskich warzyw
i owoców. Ponadto samodzielnie
obierali, kroili i mieszali przyniesione
przez siebie warzywa. Przygotowali
dwie smaczne sałatki oraz soki owocowe, którymi częstowali wszystkich
uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
W trakcie owocowo-warzywnego
dnia uczniowie brali udział w wielu
grach i zabawach związanych z tematem konkursu, rozwiązywali quizy
i zagadki dotyczące warzyw i owoców, a także wykonali piękne prace
plastyczne - pacynki warzywne, które
wykorzystali do zorganizowania, krótkiego przedstawienia.

Już teraz składamy serdeczne
gratulacje i życzymy powodzenia
w kolejnym etapie – będziemy trzymać
kciuki!
J.W.

Osiągnięcia
matematyczne
iwanowickich
gimnazjalistów

Sukces celińskich
matematyków
Już tradycyjnie uczniowie Szkoły
Podstawowej w Celinach startowali w Małopolskim Konkursie
Matematycznym i tradycyjnie zakwalifikowali się do kolejnego etapu tegoż
konkursu. Należy dodać, że w tym
roku brało w nim udział aż 7560 osób
z 903 szkół, z czego tylko 602 przeszło
do rundy rejonowej.

Serdecznie gratulujemy i mamy
nadzieję na kolejne spektakularne sukcesy naszych uczniów.

W naszej gminie byli to: Mateusz
Zgoda z klasy IV i Jakub Czekaj
z klasy VI obaj z Celińskiej podstawówki. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje czwartoklasista, który rywalizuje z uczniami z klas V i VI,
ponieważ w konkursie nie ma kategorii wiekowych, wszyscy rozwiązują te
same zadania, z tego samego zakresu
materiału. Mateusz już nauczył się
większości zagadnień algebraicznych
z klas IV i V, przed nami jeszcze geometria i VI klasa. Trzymajmy kciuki!

Paulina Bielawska

M.Ś.

Jak
co
roku
gimnazjaliści
z Iwanowic brali udział w etapie
szkolnym
Małopolskiego Konkursu
Matematycznego. W tym roku szkolnym w
Konkursie wystartowało
15 uczniów klas I-III. Miło nam poinformować, że do etapu rejonowego
zakwalifikował się Piotrek Cygan, uzyskując liczbę punktów znacznie wyższą
od progu kwalifikacyjnego do kolejnego etapu.
Jego sukces jest tym większy, że Piotr
jest uczniem klasy II, a wiadomości
i umiejętności matematyczne wymagane na etapie szkolnym Konkursu
znacznie wykraczały poza zakres wymagany w gimnazjum.
Gratulujemy Piotrkowi i życzymy kolejnych sukcesów – etap
rejonowy Małopolskiego Konkursu
Matematycznego już 17 grudnia…
A.Ś.
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Program termomodernizacji
domów

Kapliczka św. Rocha
wyremontowana

13

Narodowy Fundusz przeznacza 400 mln zł
na kompleksową termomodernizację domów
jednorodzinnych. Właściciele będą mogli
otrzymać nawet 40 proc. dotacji za poprawę
efektywności energetycznej. Nowy program
Ryś przyczyni się do oszczędności i lepszego
użytkowania energii oraz do poprawy jakości powietrza.

W dniu 1 grudnia br. odbył się odbiór zadania pn.
Bieżące utrzymanie porządkowe w celu zabezpieczenia
kapliczki św. Rocha i jej najbliższego otoczenia na działce
nr 72/1 w Iwanowicach Dworskich, w ramach konkursu
„Kapliczka” – dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkowych kapliczkach w 2015 roku.
Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie
ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości
75 % kosztów poniesionych nakładów.
Zakres prac obejmował:
—— konserwację drewnianej części dachu,
—— konserwację oświetlenia kaplicy,
—— konserwację ogrodzenia kaplicy oraz furtki,
—— zabezpieczenie mas ziemnych,
—— odświeżenie estetyczne i hydrofobizację
powierzchni ścian kaplicy,
—— odtworzenie balustrady na schodach,
—— uzupełnienie ubytków posadzki,
—— konserwacja i zabezpieczenie
schodów metalowych,
—— dostawę i montaż tabliczki pamiątkowej
informującej o źródle dofinansowania.
W przyszłym roku planujemy remonty kapliczek
w Biskupicach i Maszkowie.
Łukasz Wróblewski
Zastępca Wójta

Program Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych, ma na celu ograniczenie strat energii, potrzebnej
do ogrzewania domów i tym samym ograniczenie szkodliwych emisji. Do polskich rodzin zostanie skierowana
pomoc finansowa na przeprowadzenie inwestycji w domach jednorodzinnych. Narodowy Fundusz przeprowadzi
szeroką edukację wśród mieszkańców i pracowników gmin,
by uświadomić im korzyści płynące z termomodernizacji.
Celem programu Ryś jest także rozwój krajowego rynku
urządzeń i usług, związanych z efektywnością energetyczną.
Dofinansowanie obejmie prace dociepleniowe, ale też
modernizację instalacji wewnętrznych oraz wymianę
źródeł ciepła. Będzie można uzyskać finansowanie do
100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym dla każdego
przedsięwzięcia określono maksymalne, jednostkowe koszty kwalifikowane – czyli ile pieniędzy Narodowy Fundusz
może na dane działanie wypłacić.
Nabór wniosków do programu Ryś prowadzony będzie
w trybie ciągłym. Przewiduje się, że mieszkańcy będą mogli
rozpocząć składanie wniosków w I kwartale 2016 roku.
Budżet programu wynosi 400 mln zł, z czego 120 mln
zł w formie bezzwrotnej i 280 mln zł w formie zwrotnej.
Program będzie realizowany w latach 2015-2023, z możliwością zawierania umów do końca 2020 roku.
Więcej informacji o programie można znaleźć na
stronie http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/
art,733,program-termomodernizacji-polskich-domow.html
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MIKOŁAJKOWA WYPRAWA
choinkową z klocków Lego, którą ozdobiły gigantyczną choinkę zbudowaną
również z klocków. Na koniec wszyscy
otrzymali dyplom „Grzecznego Dziecka
2015”, tym samym trafili na mikołajowa listę dzieci, które w tym roku
otrzymają świąteczny prezent. Dyplom
podpisany był przez samego świętego
Mikołaja oraz Elfa Woźniaka- eksperta
do spraw Grzecznych Dzieci.

W tym roku Mikołaj zawitał do klas młodszych Szkoły
Podstawowej im. Szarych Szeregów
w
Sieciechowicach
nieco
wcześniej, bo już 1 grudnia. Nie przyniósł
co prawda naszym najmłodszym
paczek pełnych słodyczy, ale postanowił zabrać dzieci na mikołajkową

Warsztaty podróżnicze
w Publicznym Przedszkolu
„Bajkowym” w Damicach
W

dn.

03.12.2015

Przedszkolu
odbyły

się

r.

„Bajkowym”

w

Publicznym

w

multisensoryczne

Damicach
warszta-

ty podróżnicze zatytułowane „Chińskie
wynalazki”. Były to już czwarte tego

wyprawę do Krakowa. Naszą podróż
rozpoczęliśmy od wizyty w pierwszym
w Krakowie Centrum Nauki i Zabawy
„Klockoland”. Miejsce to zostało stworzone przez grupę młodych pasjonatów
nauki. Przygotowanie i budowa eksponatów z klocków Lego zajęło ponad
1,5 roku. Większość powstałych konstrukcji zawiera ponad kilka tysięcy
elementów. Dzieci podczas zwiedzania
mogły „udać się na wyprawę” w świat
Gwiezdnych Wojen, zwiedzać miasto
Lego City, zostać maszynistą na Dzikim
Zachodzie, czy też wziąć udział w walce
robotów sumo. Aktywne uczestnictwo,
możliwość sterowania Lego - robotami zachwycała dzieci, pozwoliła im
„przenieść się” do tajemniczego świata
nauki z klockami Lego. Ponadto dzieci
uczestniczyły w zajęciach, w których
pomagały
Elfom
i
Mikołajowi
w przygotowaniu prezentów. Same
budowały zabawki z klocków Lego,
które potem odsyłały do magazynu
Elfów. Zajęcia nawiązywały także do
tradycji świąt Bożego Narodzenia.
Dzieci własnoręcznie ozdabiały bombkę na choinkę, którą mogły zabrać ze
sobą, jak również wykonywały ozdobę
typu warsztaty, prowadzone w dwóch
grupach przez animatorów-podróżników.
Przedszkolaki tym razem poznawały Chiny.
Oprócz zwierząt i zabytków, przedstawionych na kolorowych fotografiach, dzieci
obejrzały najsłynniejsze chińskie wynalazki. Przedszkolaki dowiedziały się m.in. jak
korzystać z kompasu, jak grać w domino,
co to jest „ognisty patyk”, akupunktura,
Kalendarz Księżycowy. Nauczyły się także
chińskiego pozdrowienia „Ni Hao” oraz

Kolejnym punktem wycieczki
był seans w Multikinie pt. ”Rabusie
fistaszków”. Głównym bohaterem
filmu był Wiewiór Franek, który wraz
z gangiem leśnych zwierząt szykował
skok na przetwórnię żołędzi należącą
do chciwego koncernu farmaceutycznego. Wszystko po to, aby ratować
mieszkańców lasu przed grożącym
ich głodem. Film bardzo podobał się
dzieciom, pozwolił im przenieść się
cudowny świat bajek i zapomnieć
o codziennych szkolnych obowiązkach. Około godz. 15.00 zmęczeni, ale
szczęśliwi, z bagażem nowych wrażeń i doświadczeń wróciliśmy do
Sieciechowic. Opiekę na dziećmi w czasie wycieczki sprawowały nauczycielki
edukacji wczesnoszkolnej: p. Joanna
Mucha, Renata Kurbiel
i Monika
Wójcik.
Renata Kurbiel

piosenki. Ciekawym doświadczeniem była
nauka posługiwania się pałeczkami- każde
dziecko mogło przekonać się, że nie jest to
tak trudne, jak się wydaje. Przedszkolaki
zachwycone były lampionami, ogromnym
wachlarzem, oryginalnymi chińskimi instrumentami oraz zabawkami. Najwięcej
radości sprawiła jednak dzieciom możliwość przymierzenia tradycyjnych chińskich
strojów i kapeluszy.
Nie sposób opisać wszystkich emocji, jakie dostarczyły przedszkolakom
warsztaty.
Dzięki zajęciom dzieci miały okazję
poznać różnorodność Chin wszystkimi
zmysłami, co niewątpliwie pobudziło ich
ciekawość oraz ułatwiło zapamiętanie najważniejszych treści.
Magdalena Tarko-Jagieła

reklama

strona:

15

strona:

16

ogłoszenia

Kalendarz strażacki na rok 2016
W grudniu br. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu
naszej Gminy rozpoczną rozprowadzanie kalendarza
strażackiego na rok 2016. Kalendarz został wydany
we współpracy z Gminą Iwanowice. Przekazane
za kalendarz datki wspomogą bieżące funkcjonowanie
gminnych jednostek OSP, co przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców naszych miejscowości.
Za wsparcie tej działalności, w imieniu Zarządu
Gminnego OSP, dziękujemy.

HARMONOGRAM
WALNYCH ZEBRAŃ OSP
LP

Ochotnicza Straż Pożarna

1.

IWANOWICE

2.

DAMICE

3. POSKWITÓW
4.

ŻERKOWICE

5. ZALESIE

Data
(Wszystkie
zebrania o 17:00)

05.01.2015
16.01.2015
23.01.2015
30.01.2015
06.02.2016

6. BISKUPICE

13.02.2016

7. GRZEGORZOWICE

20.02.2016

8. CELINY

27.02.2016

9. SUŁKOWICE

05.03.2016

10. WIDOMA

06.03.2016

11. KRASIENIEC STARY

07.03.2016

12.

12.03.2016

MASZKÓW

13. NARAMA

19.03.2016

14. SIECIECHOWICE

02.04.2016

15. WŁADYSŁAW

09.04.2016

LODOWISKO

od 21.12.2015 do 31.01.2016

Szkoła Podstawowa Sieciechowice - Gmina Iwanowice
Zim
mu a nie
s
nu i być
dn
a!

Lodowisko czynne:

Poniedziałek - Piątek 15.00 - 20:00
Sobota 10:00 - 14:00 oraz 15:00 - 20:00
Niedziela 12:00 - 20:00

Ferie zimowe:

Poniedziałek - Sobota 10.00 - 14:00 oraz 15:00 - 20:00
Niedziela 12:00 - 20:00

Cennik:

Bilet ulgowy - 2 zł / godzina
Bilet normalny - 4 zł / godzina

UWAGA !!! Wejście na lodowisko
o równych godzinach

Z KARTĄ „DUŻEJ RODZINY”
wejście bezpłatne

Na miejscu możliwość wypożyczenia łyżew.

Na wszystkich czekają gorące przekąski oraz rozgrzewające napoje.
Kontakt w sprawie lodowiska: Szymon Wesołowski tel. 500 131 739

ZAPRASZAMY

