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Budżet Gminy 2017
Człowiek Roku

TV Refleksja

GAZETANA
AT
BEZPŁ

Inwestycje drogowe

Ratujmy
Dłubnię

Wójt Gminy Iwanowice,
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice,
Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach
serdecznie zapraszają
Mieszkańców Gminy
na uroczystości związane z obchodami

Święta 3 Maja

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

9.30 – zbiórka na Rynku w Iwanowicach
9.50 – składanie kwiatów pod Pomnikiem
Pamięci
10.00 – uroczysta Msza Święta w Kościele
pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach
11.00 – Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry
„Hejnał” z Sieciechowic

Szanowni Państwo
Oddajemy już kolejny numer lokalnej
gazety „Głos Iwanowic” w nowej szacie
graficznej w Państwa ręce. Mamy nadzieję,
że nowy wygląd naszego kwartalnika Wam
się podoba. Pierwszy numer wydany w tym
roku jest podsumowaniem informacji
oraz wydarzeń gminnych, oświatowych i
kulturalnych.
W tym „Głosie Iwanowic” przeczytacie
Państwo o wydatkach gminnych planowanych na rok 2017, o działaniach, projektach i akcjach które już się wydarzyły i
takich które są zaplanowane. Sięgając po
naszą gazetę dowiecie się co słychać w
naszych placówkach oświatowych, jakie
działania podjęło Gminne Centrum Kultury i Bibliotek oraz jak aktywnie spędzają
czas nasi seniorzy.
Drodzy Państwo proszę zaparzyć kawę
albo herbatę, usiąść wygodnie w fotelu i
zapraszam do miłej i przyjemnej lektury.
A na te nadchodzące Święta Wielkanocne
życzę spokoju, miłości oraz smacznej
Święconki w gronie najbliższych.

Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
Zmartwychwstania Pańskiego
przyjmijcie serdeczne życzenia
zdrowia, miłości oraz wszelkiej
pomyślności.
Życzymy Pięknych
Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób.

Mirosław Rosa – Przewodniczący Rady Gminy
Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice

MONIKA ŚWIĄTEK – Redaktor Naczelna
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Budżet

Gminy Iwanowice na 2017
Na sesji Rady Gminy Iwanowice, która
odbyła się w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwalono budżet Gminy na 2017 r. Poniżej przedstawiam najważniejsze założenia uchwały
budżetowej.

Uwagi wstępne
Projekt wydatków budżetu zawiera wyłącznie środki własne, także w przypadku
działań które planujemy współfinansować ze
źródeł zewnętrznych. W trakcie roku budżetowego, wraz z pozyskiwaniem zewnętrznego
wsparcia wartość budżetu i poszczególnych
zadań będzie rosła o kwoty otrzymane w
ramach dotacji unijnych czy z innych źródeł
zewnętrznych. Powyższa uwaga nie dotyczy
inwestycji drogowej Widoma-Iwanowice
Dworskie, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW i znamy jej całkowity budżet.
Zatem wydatki majątkowe również obejmują wyłącznie środki własne. Jeśli uda nam
się pozyskać środki zewnętrzne to wzrosną
proporcjonalnie do pozyskanych kwot. Budżet ma charakter inwestycyjny. Gdy zrealizujemy wszystkie planowane inwestycje, to z
dofinansowaniem zewnętrznym wydatki majątkowe będą wynosić prawie 9 mln zł.

Plan przychodów i
rozchodów
Dochody Gminy Iwanowice zaplanowaliśmy na kwotę 35 153 577,00 zł, w tym
dochody majątkowe na kwotę 406 114,00 zł.
Wydatki budżetu w 2017 r. zaplanowaliśmy
na kwotę 35 157 002,00 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 4 617 138,56 zł.
Przychody budżetu będą wynosić 1 437
985,00 zł. Na przychody będą się składać emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 216
493,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW na budowę
przydomowych oczyszczalni w kwocie - 221
492,00 zł.
Rozchody budżetu będą wynosić - 1 434
560,00 zł i dotyczą: spłaty zadłużenia za lata
2011-13 w kwocie 1 290 000,00 zł, spłaty pożyczek z WFOŚiGW z lat 2012-16 w kwocie
144 560 zł (termomodernizacja SP Widoma,
Przedszkola w Sieciechowicach, budowa kanalizacji Iwanowice Dworskie - Biskupice oraz
Sieciechowice - I etap).
Dochody i wydatki odróżnia od przychodów i rozchodów przejściowy oraz zwrotny
charakter tych drugich. Deficyt budżetowy
musi być pokryty przychodami.
Zaplanowana na 2017 r. emisja obligacji ma na celu spłatę kredytów z lat 2011-13,
które stanowią najwyższą kwotę rozchodów
w 2017 r. Moglibyśmy nie rolować kredytów
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WYDATKI 2017

Iwanowicach - Ulesie i „ścieżka” na Poskwitów.
Na gospodarkę odpadami przeznaczamy 582
000 zł, na wkład własny do projektów wymiany pieców - 20 000 zł, na inwestycje w oświetlenie uliczne 136 708, 10 zł.

Transport i łączność:
2 952 013,79 zł

Rolnictwo i łowiectwo:
485 000,00 zł

Na drogi planujemy w przyszłym roku
wydać prawie 3 mln zł. Na pewno nie będą
to wszystkie pieniądze, bowiem już wiemy
o dofinansowaniu z tzw. „schetynówek” na
drogę gminną w Grzegorzowicach Wielkich,
ponadto otrzymamy wsparcie w ramach Inicjatyw Samorządowych na drogi powiatowe.
Na drogi gminne na obecną chwilę planujemy kwotę 1 850 038,12 zł (najdłuższe odcinki
będą realizowane m.in. w Biskupicach, Sułkowicach, Lesieńcu, Sieciechowicach, Iwanowicach Włościańskich - Porwanów, Krasieńcu
Starym, Władysławie oraz Grzegorzowicach
Wielkich). Na drogi powiatowe przeznaczamy
wkład własny w kwocie 260 000 zł (planujemy
nową nakładkę w Grzegorzowicach Wielkich
od granicy z Gminą Gołcza do Sieciechowic).
Na drogi wojewódzkie przeznaczamy 260
000 zł na chodniki w Poskwitowie, natomiast
na drogi krajowe - 89 000 zł (chodnik w Domiarkach i Maszkowie).

W tym dziale planujemy przeznaczyć na
inwestycje w wodociągi kwotę 265 000 zł
(m.in. połączenie wodociągów Krasiniec Zakupny - Sułkowice, projekt modernizacji wodociągów we Władysławie, Celinach i Grzegorzowicach Wielkich (ponad 5 km).

zaciągniętych przez poprzedniego wójta,
ale wówczas o 1 290 000,00 zł musielibyśmy
zmniejszyć zaplanowane inwestycje.

Oświata i wychowanie:
12 880 155,33 zł
W ramach subwencji oświatowej będziemy finansować szkoły podstawowe i gimnazja. Ponadto 2 867 000 zł przeznaczymy na
przedszkola, oddziały przedszkolne i punkty
przedszkolne. Jest to w większości wkład własny gminy. Od 1 stycznia br. otrzymamy subwencję jedynie na dzieci 6-letnie. Wydatki majątkowe w oświacie planujemy na kwotę 737
537,33 zł, którą przeznaczymy na inwestycje
w szkołach w Celinach, Damicach, Widomej,
Poskwitowie i Iwanowicach oraz przedszkolu
w Sieciechowicach (budowa placu zabaw).

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska:
2 372 607,10 zł.
W ramach tego działu planujemy m.in.
rozbudowę kanalizacji w kwocie 932 199 zł w
tym ponad 388 tys. zł na kanalizację sanitarną
(Iwanowice „Ogrody”, Iwanowice-Poskwitów,
Sieciechowice - dokończenie I etapu) i 418
tys. zł na oczyszczalnie przydomowe. Ponadto, sfinansujemy projekty nowych sieci
kanalizacyjnych w Maszkowie - Żerkowicach,

Turystyka:
271 000,00 zł
W ramach tego działu rozpoczniemy rewitalizację Iwanowic (parking koło kościoła)
budując tam nowoczesne zaplecze turystyczno-rekreacyjne. Całkowita wartość tego projektu wynosi 800 000 zł. Jeśli nie otrzymamy
dofinansowania, rozpoczniemy I etap tej inwestycji z środków własnych w kwocie 271
000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa:
264 649,42 zł
W ramach tego działu przeznaczymy na
wydatki majątkowe kwotę 128 000 zł m.in. na
projekty rewitalizacyjne w Maszkowie, Biskupicach i Sieciechowicach oraz sfinansujemy
nadanie ulic w Sieciechowicach.

Bezpieczeństwo i ochrona
przeciwpożarowa:
636 680,34 zł
Na wydatki majątkowe dla Ochotniczych
Straży Pożarnych przeznaczamy kwotę 444
680,34 zł. W tym 100 000 zł na zakup samochodu strażackiego, 50 000 zł na zakup wyposażenia bojowego i pozostałą kwotę na
inwestycje w remizach w Celinach, Damicach,
Biskupicach, Władysławie, Zalesiu, Iwanowicach oraz przede wszystkim w Maszkowie,
który będzie aplikował o dodatkowe dofinansowanie do Małopolskich Remiz.

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego:
670 000,00 zł
W ramach tego działu 480 000 zł wyniesie budżet Gminnego Centrum Kultury i Bi-
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bliotek, 20 000 zł przeznaczymy na dotacje
dla organizacji pozarządowych na zadania
kulturalne i 160 000 zł na wydatki majątkowe
z przeznaczeniem na świetlice w Lesieńcu,
świetlicę KGW we Władysławie, świetlicę w
Poskwitowie Starym.

Kultura fizyczna:
253 500,00 zł
W ramach tego działu 95 000 zł przeznaczymy na dotacje dla klubów sportowych z
terenu Gminy Iwanowice oraz 85 000 zł na
wydatki majątkowe, w tym: na modernizację
boisk w Naramie i Maszkowie, place zabaw w
Zalesiu i Żerkowicach.

Administracja publiczna:
2 975 687,86 zł
W ramach tego działu planujemy przeznaczyć 50 000 zł na remonty w budynku
Urzędu Gminy oraz 15 000 zł na wydatki majątkowe. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy planowane są
w 2017 r. na kwotę 1 940 127 zł.

Pomoc społeczna i Rodzina:
1 338 720,16 zł + 9 031 468 zł
W ramach pomocy społecznej sfinansujemy między innymi pobyt naszych mieszkańców z terenu Gminy w Domach Pomocy
Społecznej - 217 860 zł; zasiłki - 231 652 zł,
usługi opiekuńcze - 30 000 zł; pomoc w zakresie dożywania - 39 476 zł. Na realizację projektu unijnego „Czas na zmiany” otrzymamy
wsparcie w wysokości 246 461,16 zł, na Kluby
Samopomocy (OWS dla seniorów) - 55 200 zł.
W ramach działu Rodzina na program 500+
przeznaczymy kwotę 6 189 285 zł, na świadczenia rodzinne 2 624 804 zł a na wsparcie dla
rodzin zastępczych - 65 000 zł. Na stypendia
socjalne dla uczniów w ramach Edukacyjnej
opieki wychowawczej przeznaczymy kwotę
20 000 zł.
Kompletna uchwała budżetowa na 2017
r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową dostępna jest w Biuletynie informacji Publicznej.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

2 mln 400 tys. zł na
inwestycje oświatowe
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informuję, że projekt Gminy Iwanowice dotyczący głębokiej termomodernizacji budynków szkolnych w Celinach i Iwanowicach otrzymał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektu wynosi 2
409 533,50 zł. Wartość dofinansowania unijnego wyniesie 1 349 338,74 zł, a pozostała kwota
będzie pochodzić z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj. W tym roku będziemy realizować inwestycję na budynku szkolnym w Celinach a w roku przyszłym na budynku Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach. Wartość inwestycji w Celinach wyniesie ok. 680 000 zł,
natomiast w Iwanowicach ok 1 mln 670 tys. zł.
W ramach projektu w każdej ze szkół będą realizowane następujące inwestycje: wymiana
części okien i drzwi, montaż pomp ciepła, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i grzejników, fotowoltaika na dachach, ocieplenie ścian, modernizacja oświetlania na LED. Dzięki realizacji projektu koszty energii i centralnego ogrzewania zostaną zredukowane do minimum.
Szczegółowe informacje o projekcie i harmonogram działań przedstawimy w najbliższym
czasie.
Dziękuję Łukaszowi Wróblewskiemu - Zastępcy Wójta oraz współpracującym z nim urzędnikom za dobre przygotowanie projektu. Dziękuję radnemu Edwardowi Stopińskiemu za pomoc w promocji inwestycji. Dziękuję Panom Marszałkom Województwa Małopolskiego: Jackowi Krupie, Leszkowi Zegzdzie oraz Wojciechowi Kozakowi za otrzymane dofinansowanie.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki na
Ochotnicze Straże
Pożarne w Gminie
Iwanowice
W okresie ostatnich dwóch lat Gmina Iwanowice przeznaczyła na
utrzymanie i wyposażenie jednostek OSP kwotę 1 mln 450 tys. zł, czyli
średnio rocznie ponad 720 000 zł. Warto przypomnieć, że w 2014 r. ostatni rok kadencji wójta Zbigniewa Grzyba - przeznaczono na ten
cel 325 131,06 zł. W zasadzie, w okresie ostatnich dwóch lat wydaliśmy na gminne OSP już więcej środków finansowych niż w ciągu całej
poprzedniej kadencji wójta Zbigniewa Grzyba. Największe wsparcie
otrzymała OSP Sieciechowice (ok. 700 tys. zł). Warto przypomnieć, że
Gmina nie otrzymuje żadnych dotacji celowych z budżetu państwa
przeznaczonych na OSP. Jest to jej zadanie własne i wszystkie dochody zewnętrzne jakie generujemy to środki pozyskane z konkursów i
dotacji zewnętrznych, do których trzeba przygotować dobry wniosek,
aby konkurować z innymi samorządami. W 2016 r. pozyskaliśmy w ten
sposób ponad 115 tys. zł., a 600 tys. przeznaczyliśmy z dochodów własnych gminy, czyli podatków od mieszkańców, bowiem to są największe nasze dochody własne. Jaka to jest znacząca kwota wydatków dla
budżetu Gminy Iwanowice, można zobaczyć porównując wydatki na
inwestycje na przykład w kanalizację czy oświatę. W ubiegłym roku na
inwestycje oświatowe wydaliśmy w sumie ok. 200 tys. zł (przypominam, że jeśli chodzi o bieżące utrzymanie szkół, w dużej mierze otrzymujemy na ten cel środki z subwencji oświatowej).
W ostatnich dwóch latach nie tylko inwestujemy w nowoczesny
sprzęt bojowy, ale również w bieżące utrzymanie poszczególnych
jednostek OSP. Prawie 5 tys. zł rocznie przeznaczamy na badania lekarskie druhów OSP, prawie 4 tys. zł w minionym roku wynosiło ubezpieczenie druhów od NNW (koszt ubezpieczenia w stosunku do 2014
r. wzrósł prawie dwukrotnie, ale w zamian mamy objętych ubezpieczeniem wszystkich strażaków, w tym dodatkowo 96 członków OSP
biorących udział w działaniach ratowniczych ma wykupione dodatkowe ubezpieczenie do NNW). Prawie 8 tys. zł wynoszą ubezpieczenia
komunikacyjne samochodów strażackich. Z tytułu umów zlecenia zawartych z konserwatorami samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz
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z Komendantem Gminnym wypłacono w 2016 r. 22 280,00 zł. Ponadto,
na bieżące wydatki dla 15 jednostek OSP (m.in. prąd, gaz, paliwo do
samochodów, naprawa samochodów itp.) przeznaczyliśmy w 2016 r.
kwotę 97 751.16 zł z czego ponad 27 tys. otrzymała jednostka OSP
Sieciechowice (czyli 1/3 całej kwoty).
Na chwilę obecną już 10 remiz strażackich posiada centralne
ogrzewanie na gaz. Niektóre z jednostek korzystają z gazu już od
dwóch czy trzech lat nie otrzymując z tego tytułu żadnego wsparcia
(rekompensaty) ze strony Gminy. Uchwała Rady Gminy z 2010 r. o przyznanych limitach dla jednostek OSP dotyczyła tylko prądu. Pobodnie
jak w przypadku prądu, umowy z zakładem gazowniczym są podpisane przez prezesów OSP i rozliczenia przychodzą na jednostki, a Urząd
Gminy na podstawie noty księgowej powinien zrefundować zużycie
do określonego limitu. Dlaczego limitu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zadaniem Urzędu Gminy jest utrzymanie zdolności bojowej danej jednostki, zatem te środki mogą być przeznaczone wyłącznie na
ogrzewanie części bojowej remizy. Finansowanie działalności kulturalnej, społecznej czy gospodarczej (część jednostek zarabia, wynajmując
remizy na różne rodzinne uroczystości) byłoby naruszeniem ustawy o
finansach publicznych. Jest to bowiem działalność własna danej OSP,
która nie podlega ustawowemu finansowaniu.
Uchwała Rady Gminy Iwanowice z 22 marca br. w sprawie określenia limitu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego zwiększy koszty
bieżącego utrzymania jednostek OSP o średnio 15 tys. zł rocznie. Limity na zużycie gazu będzie miało 10 jednostek OSP, przy niewielkiej
korekcie limitów na zużycie prądu. OSP Sieciechowice otrzymało limit
1000 m3 zużycia gazu rocznie (dwukrotnie większy od pozostałych
jednostek) przy zachowaniu dotychczasowego limitu zużycia prądu 1800 kWh. W garażu w okresie zimowym powinna być temperatura
powyżej zera, tak aby woda nie zamarzała i samochód pożarniczy był
gotowy do natychmiastowego użycia. Jeśli któraś z jednostek chce
mieć 20 stopni ciepła, to nie mam nic przeciwko, pod warunkiem, że
płaci za to z własnych pieniędzy.
Na marcowej sesji Rady Gminy podjęto także uchwałę o kwotach
ekwiwalentu dla druhów OSP za udział w działaniach pożarniczych
oraz szkoleniach. Od 1 maja br. każdy strażak uczestniczący w akcji bojowej otrzyma wynagrodzenie w kwocie 13 zł/godzina, a za udział w
szkoleniu pożarniczym 3 zł/godzina. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia będzie złożenie do Urzędu Gminy kompletu wniosków, które
określi Zarządzenie Wójta.
Na stronie Urzędu Gminy Iwanowice jest dostępne sprawozdanie
z działalności na rzecz jednostek OSP w Gminie Iwanowice za 2016 r.
Zachęcam do zapoznania się z tym tekstem.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
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Inwestycje
drogowe 2017

Na 2017 r. zaplanowaliśmy w budżecie Gminy Iwanowice kwotę 3
260 638, 12 zł w dziale Transport i Łączność. Na chwilę obecną już wiemy, że wydatki te zostaną powiększone o kwotę 360 000 zł na drogę
powiatową łączącą Grzegorzowice Wielkie z Sieciechowicami (środki
Powiatu Krakowskiego) oraz 100 000 zł na gminną „schetynówkę” w
miejscowości Grzegorzowice Wielkie (środki Ministerstwa Infrastruktury). Zatem na chwilę obecną wydatki na wszystkie rodzaje dróg na
terenie Gminy Iwanowice wynoszą 3 720 000 zł.
Poniżej przedstawiam szczegółowy plan inwestycyjny na ten rok.
Modernizacje dróg zamierzamy zrealizować w okresie lipiec - sierpień.

Drogi publiczne gminne
Planowane remonty i modernizacje będą wykonane na kwotę 1
030 000 zł i obejmą następujący zakres: Celiny (Podgaje); Lesieniec (k.
Radłowska); Narama (Łaziec), Żerkowice (Zagórze), Biskupice (Sucha),
Damice (k. Kmita), Grzegorzowice Wielkie - Władysław, Iwanowice
Włościańskie (Porwanów), Sieciechowice (K. Kacice), Sieciechowice-Lesieniec(Toporek), Sułkowice (k. Hyży), Sułkowice (Zabrzezie), Sułkowice (od źródełka w stronę Krasieńca), Krasieniec Stary (Kopalina).

Drogi gminne wewnętrzne
Planowane remonty i modernizacje będą wykonane na kwotę 268
413,79 zł i obejmą następujący zakres: Iwanowice Włościańskie (k. Gajdy); Narama (Ustki), Narama (k. Kaźmierczak odwodnienie), Sułkowice
(Zamłynie most), Damice (k. Browarnik), Grzegorzowice Wielkie (k. Kulis), Grzegorzowice Wielkie (k. Majek), Iwanowice Dworskie (k. Gadzina), Narama (kapliczka w centrum), Widoma (k. szkoły), Władysław (k.
Kruczek)

INWESTYCJE

cami Dworskimi, która będzie finansowana z środków PROW. Kwota
wydatków majątkowych przeznaczonych na drogę nr 2148 w 2017 r.
wynosi 247 600 zł.
W związku z rezygnacją ZDPK z modernizacji drogi powiatowej
w Krasieńcu Zakupnym, kwotę 240 000 zł planujemy przeznaczyć na
remont nakładek w Sułkowicach (od Zabrzezia w kierunku źródełka),
Krasieńcu Starym (Kopalina), Biskupicach (Sucha) i Naramie (kapliczka).

Drogi wojewódzkie
Jeśli chodzi o inwestycje przy drogach wojewódzkich, to w tym
roku przeznaczamy z budżetu Gminy na ten cel 260 000 zł. Kwota
200 000 zł będzie stanowiła wkład Gminy do dokończenia budowy
chodnika w Poskwitowie Nowym (Urząd Marszałkowski zadeklarował
dofinansowanie w tym roku pozostałej kwoty tj. kolejnych 200 000
zł). Ponadto 50 000 zł zaplanowaliśmy na przebudowę chodnika w
Poskwitowie Nowym z powodu decyzji Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, który na wniosek kilku mieszkańców stwierdził samowolę budowlaną na części inwestycji wykonanej jeszcze za
kadencji Wójta Zbigniewa Tomaszka. Natomiast kwotę 10 000 zł przeznaczymy na opracowanie projektu budowy chodnika w Iwanowicach
Dworskich (od SKR w kierunku „ścieżki” na Poskwitów).

Drogi krajowe
Przy drodze krajowej E7 planujemy w tym roku wykonać dokumentację na dokończenie budowy chodnika w Maszkowie (od przystanku do skrzyżowania z drogą powiatową). GDDKiA deklaruje, że
dokończy w tym roku chodnik łączący Widomą z Maszkowem (do
przystanku). Podobnie, jak w przypadku Poskwitowa Nowego, mamy
decyzję WIND o konieczności przebudowy chodnika w Domiarkach.
Na ten cel planujemy przeznaczyć 50 000 zł. Ponadto, będziemy nakrapiać nawierzchnie zjazdów w Domiarkach oraz planujemy wymienić
wiaty przystankowe. W sumie na inwestycje przy E7 wydamy w tym
roku 89 000 zł.

Drogi do pól

Dopłaty do lokalnego transportu
drogowego

Planowane remonty na chwilę obecną planujemy wykonać na
kwotę 65 000 zł (jeśli otrzymamy dotację z Urzędu Wojewódzkiego to
kwota ta wzrośnie do 130 000 zł) w następującym zakresie: Władysław
(Wiktórka), Władysław (k. Kaczmarczyk), Sieciechowice (Kozie Dołki).

W 2017 r. dopłacimy do linii autobusowych 277 i 257 kwotę 240
000 zł oraz 30 000 zł do linii prywatnej obsługującej Lesieniec-Sieciechowice-Przestańsko-Poskwitów-Kraków.

Drogi powiatowe
W budżecie Gminy na 2017 r. zaplanowaliśmy do modernizacji
dwie drogi powiatowe: Grzegorzowice Wielkie - Sieciechowice na
odcinku 2,3 km oraz w Krasieńcu Zakupnym (od kapliczki w kierunku Iwanowic) na odcinku 1,7 km w tym 980 metrów utwardzonego
pobocza. Powyższe propozycje zaakceptował jesienią ub.r. Zarząd
Dróg Powiatowych i w budżecie zaplanowaliśmy na ten cel 500 000 zł
przy całkowitej wartości ok. 1 250 000 zł. Niestety w styczniu br. ZDPK
z powodu własnych ograniczeń finansowych poinformowało nas, że
może zrealizować w tym roku tylko jedno zadanie. W dniu 31 stycznia
br. odbyłem spotkanie z dyrekcją ZDPK, przedstawicielami Zarządu
Starostwa Powiatowego oraz Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu
Markiem Piekarą na którym ustalono, że w 2017 r. wykonamy modernizację drogi w Grzegorzowicach, a odcinek drogi powiatowej na Krasieńcu Zakupnym zostanie wykonany w 2018 r. W tym celu, w dniu 7
lutego br. wysłaliśmy do ZDPK wniosek o realizację wspólnej inwestycji drogowej w 2018 r. na Krasieńcu Zakupnym deklarując wkład własny Gminy Iwanowice w kwocie 300 000 zł. Dziękujemy Panu Markowi
Piekarze - Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu za wsparcie działań
przyczyniających się do realizacji inwestycji drogowych.
Zatem w tym roku będzie wykonana modernizacja drogi powiatowej od granic z Gminą Gołcza do Sieciechowic oraz rozpoczniemy
przebudowę drogi powiatowej nr 2148 łączącą Widomą z Iwanowi-

Pozostałe inwestycje
Ponadto, w 2017 r. planujemy opracować dokumentację projektową dla przebudowy mostu na rzece Dłubni w Iwanowicach Dworskich
(Babia Góra) oraz wymienić wiaty przystanków autobusowych w Krasieńcu Starym oraz Krasieńcu Zakupny. Koszt tych inwestycji wyniesie
prawie 50 000 zł.
Podsumowując, jeśli uda nam się zrealizować wszystkie założenia
to w 2017 r. zmodernizujemy co najmniej 6 km dróg gminnych oraz
2,3 km dróg powiatowych (nie licząc inwestycji na drodze powiatowej
z Iwanowic do Widomej).
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WIADOMOŚCI

Instalacje OZE

informacja dla mieszkańców
W III kwartale 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosi konkurs na rozbudowę infrastruktury do produkcji energii z odnawialnych źródeł. (Poddziałanie 4.1.1 „Rozwój infrastruktury
produkcji energii ze źródeł odnawialnych”)
Gmina Iwanowice wraz z sąsiednimi gminami zamierza przygotować projekt umożliwiający pozyskanie dofinansowania na ten cel.
Warunkiem przygotowania wniosku będzie zgłoszenie do projektu co
najmniej 100 źródeł OZE przez mieszkańców Gminy Iwanowice.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przystąpieniem do ww.
projektu jako odbiorcy ostateczni tj. gospodarstwo domowe objęte
dofinansowaniem prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących

do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych,
pomp ciepła, pieców na biomasę prosimy o wypełnienie deklaracji
przystąpienia do projektu zamieszczonej na stronie 9 i 10.
Deklaracje są także dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy Iwanowice oraz u Sołtysów.
Poziom dofinansowania będzie wynosił minimum 60%.
Osoby, które złożyły w 2015 r. do Urzędu Gminy deklaracje dotyczące montażu kolektorów słonecznych proszone są o ponowne wypełnienie załączonej ankiety.
Deklaracje należy składać do Urzędu Gminy Iwanowice do dnia 25
kwietnia 2017 r. (można wysyłać skan podpisanej ankiety drogą mailową na adres: sekretariat@iwanowice.pl )
Szczegółowe informacje na temat projektu przekażemy po opublikowaniu przez Urząd Marszałkowski kryteriów naboru wniosków do
Poddziałania 4.1.1

Jeśli chcesz otrzymywać multimedialne wiadomości,
pobierz za darmo aplikację BLISKO (Komunikator SISMS)

WÓJT GMINY
IWANOWICE

BEZPIECZNY SYSTEM
POWIADAMIANIA

Aplikację BLISKO można pobrać na telefony typu smartfon. Wpisz w aplikacji swoją miejscowość,
BLISKO wyświetli aktywnych nadawców dla tego obszaru, a Ty zdecydujesz z jakich serwisów
tematycznych będą mogli przesyłać do Ciebie informacje.

zaprasza do korzystania z
bezpłatnego mobilnego systemu
powiadamiania i ostrzegania

Przesyła wyczepujące
wiadomości ze zdjęciami,
wideo, audio, PDF lub z
oznaczeniem na mapie.

Powiadomi Cię
o wiadomości
tak samo jak SMS

Informujemy o:







aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców
zagrożeniach i niebezpieczeństwach
utrudnieniach i awariach
terminach opłat i podatków lokalnych
imprezach kulturalnych i sportowych
innych ważnych wydarzeniach z terenu naszej gminy

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na e-mail lub krótkie
wiadomości SMS, zarejestruj się przez formularz on-line

Zarejestruj się bezpłatnie przez formularz on-line dostępny na:
www.iwanowice.malopolska.pl lub www.sisms.pl.
Aby wypisać się z serwisu, skorzystaj z zakładki ZMIEŃ USTAWIENIA.

INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO

W serwisie SMS można również zarejestrować się poprzez wysłanie kodu:

bezpłatne powiadomienia prosto z Urzędu Gminy

Serwis informacyjny

Zeskanuj kod i pobierz
bezpłatnie aplikację BLISKO

1.
2.
3.
4.

Kod
rejestrujący

Kod
wyrejestrowujący

Ostrzeżenia, zagrożenia, awarie

Tak.kra03

Nie.kra03

Opłaty i podatki

Tak.kra031

Nie.kra031

Aktualności, wydarzenia

Tak.kra032

Nie.kra032

Pomoc społeczna

Tak.kra033

Nie.kra033

Wyślij SMS* o treści kodu rejestrującego na numer 661 000 112
Przy pierwszej rejestracji do systemu zapoznaj się z Regulaminem i odeślij SMS* o treści ZGODA
Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem
Jeśli chcesz się wypisać z serwisu wyślij SMS* z kodem wyrejestrowującym na numer 661 000 112

*Opłata za wysłanie SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym.

Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy zawartej
z Gminą Iwanowice. Regulamin usługi jest dostępny na stronie: www.sisms.pl/regulaminy.

Mecenat Małopolski dla
OSP Celiny i OSP Zalesie
Miło nam donieść, że projekty Ochotniczych Straży Pożarnych z
Celin i Zalesia otrzymały dofinansowanie na realizację zadań związanych z uroczystościami jubileuszu, jakie będą obchodzić w tym roku.
OSP w Celinach w tym roku będzie obchodzić 70- lecie swojej działalności, a OSP Zalesie 50 – lecie. Już teraz na obchody obydwu uroczystości serdecznie zapraszamy, a Ochotniczym Strażom Pożarnym
gratulujemy pomysłu i inicjatywy!
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Więcej szczegółowych powiadomień wysyłamy
na aplikację BLISKO i serwisy e-mail

...Aż 250 wydarzeń z całej Polski otrzymało wsparcie w pierwszym
rozdaniu tegorocznej edycji „Mecenatu Małopolski”. To zarówno małe,
lokalne imprezy kulturalne, jak i duże festiwale artystyczne, które
przez lata zdobyły rzesze fanów. W sumie Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na cel aż 2,1 mln zł.
…Warto podkreślić, że o dotację z „Mecenatu Małopolski” mogły się
starać projekty, które wzmacniają tożsamość regionalną, prezentują
dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne oraz promują kulturę
i tradycję mniejszości narodowych oraz grup etnicznych. Na dofinansowanie mogły także liczyć digitalizacje dóbr kultury czy inicjatywy
kreujące postawy obywatelskie i wzmacniające integrację międzypokoleniową.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Odnawialne Źródła Energii - Gmina Iwanowice
-

Poddziałanie 4.1.1 - „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”
IMIĘ
NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES MONTAŻU INSTALACJI
NUMER DZIAŁKI

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ

TELEFON

ADRES E-MAIL

DEKLARACJA WYBORU ŹRÓDŁA

Jakie urządzenia OZE chcielibyście Państwo zainstalować w Waszym domu.
(zaznaczyć  właściwe pole)

 - instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej

Dla ilu osób ma służyć w/w instalacja:
 - 2 - 3 osoby
 - 4 - 5 osób
 - 6 i więcej (ilu .............)

 - instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej

UWAGA
W przypadku pokrycia dachu eternitem nie ma możliwości instalacji urządzeń na dachu.

 - pompa ciepła

Preferowany typ:
 - gruntowa (sondy pionowe) – CO i CWU
 - powietrzna (powietrze/woda)– CO i CWU
 - powietrzna (wyłącznie do CWU)
CO – Centralne Ogrzewanie
CWU – Ciepła Woda Użytkowa

 - piec na biomasę (kocioł CO opalany pelletem)

Moc aktualnie używanego kotła
(węglowego, gazowego itp.):
…………………………………………….kW

INFORMACJE DOT. GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Rodzaj dachu:

Poszycie dachu:
Jaki obecnie używacie Państwo rodzaj opału:

Rodzaj grzejników:

 - jednospadowy  - dwuspadowy

 - płaski

 - wielospadowy
 - inny ……………………………
 - blachodachówka  - dachówka

 - eternit 

- papa  - inne ……………………
 - drewno  - węgiel

 - pelet

 - inne ..............................
 - żeliwne

 - panelowe

 - aluminiowe

 - stalowe

 - inne …………………………

Ogrzewanie podłogowe:

 - Tak

 - Nie

Zużycie wody w Państwa gospodarstwie w okresie 1
miesiąca:

.................................................... m

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego:

........................... m

3

2

Zużycie:

Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie
rachunków za energię w 2015 r.:

…………………………………… kWh
Średni miesięczny rachunek:
……………………………………. zł

Moc umowna (przyłączeniowa) na energię elektryczną:

………………………kW

Czy w miejscu inwestycji prowadzona jest:

 - działalność gospodarcza
 - działalność gospodarcza (z wydzielonym licznikiem energii
na działalność)
 - działalność rolnicza
 - działalność rolnicza (z wydzielonym licznikiem energii na
działalność)
 - nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza

tytuł prawny do władania nieruchomością jest niezbędny do uzyskania przyłącza mikroinstalacji do sieci
(najczęściej spotykanymi tytułami do władania nieruchomością są: prawo własności, prawo użytkowania
wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem, lub samoistne posiadanie),
2. rodzaju pokrycia dachowego - eternit, blacha, itp... Jeżeli na budynku, którego użytkownik chce zamontować
instalację jest eternit proszę podać czy w przeciągu roku planuję się wymianę poszycia.
Ja, niżej podpisany, działając w trybie art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę
Iwanowice.
Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu przygotowania wniosku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna,
zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.
Prowadzony nabór deklaracji jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie instalacji ze źródeł OZE z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020. Planowany termin ogłoszenia
konkursu na Poddziałanie 4.1.1 zaplanowano na III kwartał 2017 r.
1.

.............................................

PODPIS

z życia gminy

MONITORING POWIETRZA

Monitoring powietrza

W dniu 1 marca br. na terenie Gminy Iwanowice, firma Airly Sp z o. o. zamontowała 5 sztuk sensorów jakości powietrza. Pyłomierze zostały
zlokalizowane w następujących miejscowościach:
• Damice (budynek Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego, Damice 53)
• Grzegorzowice Wielkie (budynek Gimnazjum im. Noblistów Polskich, Grzegorzowice Wielkie 31)
• Iwanowice Włościańskie (budynek Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 98)
• Sieciechowice (budynek Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach, Sieciechowice 105)
• Widoma (budynek Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej, Widoma 51)

Zamontowane czujniki mierzą jakość powietrza tj. poziom pyłów PM2.5, PM10 oraz wilgotność i temperaturę powietrza. Rozmieszczenie
czujników zanieczyszczeń w różnych lokalizacjach pozwoli na przeprowadzenie analizy przestrzennej pyłów zawieszonych oraz zapewni
mieszkańcom wiedzę o stanie powietrza w najbliższym otoczeniu. Aktualne dane jakości powietrza zwiększą świadomość mieszkańców oraz
dostarczą im informacji kiedy najlepiej jest podejmować aktywność fizyczną na wolnym powietrzu lub pozostać w domu.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do bieżącej obserwacji wskazań jakości powietrza. Dostęp do danych o poziomie zanieczyszczenia
powietrza odbywa się poprzez stronę internetową www.map.airly.eu

Plan gospodarki
niskoemisyjnej

Zadaniem PGN jest osiągnięcie celów określonych w unijnym pakiecie energetyczno-klimatycznym do 2020 r. tj.:
• redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%;
• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20%;
• redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności
energetycznej o 20%.

W dniu 22 lutego 2017 r. Rada Gminy Iwanowice podjęła Uchwałę
Powyższe cele będą realizowane poprzez, zawarte w PGN działaw sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwa- nia inwestycyjne i nieinwestycyjne. Przykładami działań inwestycyjnowice”.
nych ujętych w planie są: termomodernizacja budynków użyteczności
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym publicznej, przebudowa dróg, budowa ścieżek rowerowych i pieszoz zakresu działań na rzecz rozwijania gospodarki niskoemisyjnej. PGN -rowerowych, wymiana starych kotłów węglowych na nowe bardziej
to rodzaj przewodnika systematyzującego działania, których realizacja efektywne energetycznie. Zadaniami nieinwestycyjnymi są: edukacja
ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, a ekologiczna, wprowadzenie systemu „zielonych zamówień publicztakże co równie istotne, podniesienie efektywności energetycznej i nych”. Zadania wpisane do planu zostały opisane pod kątem korzyści
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE). Opracowany ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (redukcja emisji CO2)
Plan jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o ze wskazaniem planowanych źródeł finansowania, terminem realizacji
przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskie w per- oraz jednostką odpowiedzialną za ich realizację.
spektywie finansowej na lata 2014 – 2020.
Monika Kurkiewicz
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OŚWIATA

Sieć szkół w związku
z reformą w oświacie
We współpracy z organami
prowadzącymi szkoły
przygotowaliśmy sieć szkół w
związku z likwidacją gimnazjów
i utworzeniem 8-klasowych szkół
podstawowych, który został
zaopiniowany przez Małopolskie
Kuratorium Oświaty w Krakowie
i przyjęty uchwałą Rady Gminy w
marcu br.

Projekt przewiduje, że od 1 września br.
na terenie Gminy Iwanowice funkcjonować
będzie siedem 8-klasowych szkół podstawowych w Celinach, Damicach, Iwanowicach,
Naramie, Poskwitowie, Sieciechowicach i
Widomej. Z dniem 1 września 2017 r. klasy
publicznych gimnazjów w Iwanowicach, Naramie, Poskwitowie i Sieciechowicach zostaną włączone do publicznych szkół podstawowych prowadzonych w tych budynkach.
Oznacza to, że w przypadku braku promocji
do następnej klasy ucznia obecnej klasy

pierwszej gimnazjum, stanie się on uczniem
siódmej klasy szkoły podstawowej, która od
września br. powstanie w tych placówkach.
Gimnazjum w Grzegorzowicach będzie funkcjonować jako samodzielna jednostka do wygaszenia tj. do 31 sierpnia 2019 r. W tym roku
nie będzie już naboru do pierwszych klas
gimnazjów. Obwodem dla samorządowej
Szkoły Podstawowej w Iwanowicach będą
miejscowości które nie stanowią obwodu dla
innych szkół tj. Iwanowice Dworskie i Włościańskie, Sułkowice, Zagaje oraz część Biskupic, Krasieńca Zakupnego i Poskwitowa.

Damice z umową użyczenia
W dniu 31 marca br. Organ prowadzący
szkołę w Damicach zdecydował się podpisać
ugodę sądową i zaakceptował umowę użyczenia jaka obowiązuje wszystkie pozostałe
niesamorządowe placówki na terenie Gminy
Iwanowice. Umowa musi jeszcze uzyskać akceptację Rady Gminy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.
miesiąc

Odpady
Odpady
wielkogabarytowe biodegradowalne (BIO)
30.01.2017 r.

luty

-

marzec

-

kwiecień

-

maj

29.05.2017 r.

czerwiec

-
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2.01.2017 r. (poniedziałek)
18.01.2017 r. (środa)
6.02.2017 r. (poniedziałek)
15.02.2017 r. (środa)
6.03.2017 r. (poniedziałek)
15.03.2017 r. (środa)

nieczynny
nieczynny
nieczynny

3.04.2017 r. (poniedziałek)

8.04.2017 r. (sobota)

19.04.2017 r. (środa)

22.04.2017 r. (sobota)

29.04.2017 (sobota)

13.05.2017 r.( sobota)

17.05.2017 r. (środa)

27.05.2017 r. (sobota)

5.06.2017 r. (poniedziałek)

10.06.2017 r. (sobota)

21.06.2017 r. (środa)

24.06.2017 r. (sobota)

pierwszy poniedziałek i trzecia
środa miesiąca

II i IV sobota miesiąca od
1 kwietnia do 30 listopada

PSZOK czynny w godzinach
9.00 – 13.00 (Iwanowice Dworskie
w pobliżu oczyszczalni ścieków

styczeń

Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych
(PSZOK)

z życia gminy

WIADOMOŚCI

Ratujmy

DŁUBNIĘ

Wspólnie z Firmą Kajmag oraz Gminą Michałowice rozpoczęliśmy akcję pod nazwą Ratujmy
Dłubnię. Sprzątanie rzeki odbyło się w dniu 8
kwietnia br. na odcinku od SKR w Iwanowicach
Dworskich do Zerwanej z udziałem strażaków z
OSP Iwanowice, OSP Damice, OSP Widoma i OSP
Maszków oraz pracowników zatrudnionych w
ramach prac społeczno-użytecznych z środków
finansowych Powiatowego Urzędu Pracy. Urząd
Gminy Iwanowice zapewnił rękawice, worki oraz
ciepły posiłek.
Wspólne sprzątanie pomoże nie tylko w zadbaniu o środowisko, ale także udrożni rzekę
umożliwiając organizowanie spływów kajakowych.
Pierwsze spływy Firma Kajmag planuje już w
okresie wiosennym. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na stronach internetowych
Gminy Iwanowice.

Nowy komendant gminny OSP
w Iwanowicach
W dniu 18 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP,
na którym wybrano jednogłośnie nowego Komendanta Gminnego
OSP, którym został druh Krzysztof Ciepły. Aspirant sztabowy
Krzysztof Ciepły jest mieszkańcem Sieciechowic, od 1992 pracuje w
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, obecnie w Wojewódzkim
Ośrodku Szkoleniowym PSP. Gratulujemy nowemu Komendantowi
wyboru oraz życzmy sukcesów w pracy na rzecz rozwoju
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Iwanowice. Członkowie
Zarządu Gminnego na wniosek Prezesa Edwarda Stopińskiego,
wybrali także drugiego zastępcę Komendanta Gminnego, którym
został druh Marcin Misiak z OSP Celiny (I zastępcą jest druh Andrzej
Góralczyk z OSP Poskwitów, wybrany na to stanowisko na Walnym
Zebraniu w maju 2016 r.).

Głos Iwanowic | 13

z życia gminy

CZŁOWIEK ROKU

Gala Człowiek
Roku 2016
TV Refleksja
W dniu 16 marca br. odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek Człowiek
Roku 2016 TV Refleksja. Z radością przypominamy, że w kategorii - Działalność
społeczna zwyciężyła Pani Jadwiga Nogieć - sołtys Lesieńca, a nagroda specjalna
trafiła do druha Wojciecha Siuty z OSP Sieciechowice. Wyróżnienia otrzymali Pan
Szymon Wesołowski w kategorii - Sport oraz Pani Marta Komasara w kategorii Kultura. Gala odbyła się pod patronatem Wicestarosty Powiatu Krakowskiego Wojciecha Pałki oraz z udziałem m.in. Przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego
- Tadeusza Nabagło, Wójta Gminy Iwanowice - Roberta Lisowskiego oraz Dyrektor
GCKiB w Iwanowicach - Moniki Świątek. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z
tego wydarzenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice.
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z życia gminy

Podziękowania
i wyróżnienia
2016

W dniu 4 lutego br. odbyło się w remizie OSP Maszków spotkanie noworoczno - karnawałowe podczas którego podsumowano
ubiegłoroczne działania instytucji samorządowych, oświatowych i
społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Iwanowice. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele władz gminy, radni Rady Gminy Iwanowice, sołtysi, dyrektorzy szkół, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych,
przedstawiciele zespołów śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz
seniorzy reprezentujący ośrodki wsparcia i gminny klub seniora.
W ubiegłym roku podjęliśmy cały szereg nowych inicjatyw z zakresu kultury i spraw społecznych, w które zaangażowali się przedstawiciele lokalnych społeczności naszej Gminy. Noworoczne spotkanie
było podziękowaniem za to zaangażowanie. Postanowiliśmy także
wyróżnić kilka osób oraz instytucji, które według nas szczególnie na
to zasłużyły. Mamy nadzieję, że tego typu forma podziękowania stanie się tradycją w naszej gminie i co roku będziemy mogli honorować
kolejne osoby.
Za 2016 r. na szczególne podziękowanie zasłużyli mieszkańcy Władysława, współorganizatorzy gminnych dożynek, które były wspaniałą
promocją Gminy Iwanowice oraz wydarzeniem nie tylko gminnym.
Statuetki oraz podziękowania dla mieszkańców Władysława wręczyliśmy na Walnym Zebraniu OSP Władysław, które odbyło się w dniu 28
stycznia br.
Na spotkaniu noworocznym wyróżniliśmy natomiast następujących laureatów:
Panią Annę Krawczyk - dyrektora i organ prowadzący szkołę w
Celinach za podejmowanie inicjatyw oświatowych i kulturalnych
wspierających rozwój edukacyjny dzieci, młodzieży oraz seniorów z

SPOTKANIE NOWOROCZNE

terenu Gminy Iwanowice. W szczególności za zorganizowanie wyjazdu uczniów ze szkół z terenu Gminy Iwanowice na Litwę, z sukcesem
prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla seniorów oraz dzieci w Celinach i
Sieciechowicach, aktywne angażowanie sie w inicjatywy kulturalne i
społeczne na rzecz społeczności Celin.
Pana Stanisława Wójcika - przedsiębiorcę z Grzegorzowic Wielkich
za bezinteresowną pomoc i wsparcie dla inicjatyw sportowych, kulturalnych oraz społecznych w Gminie Iwanowice. W szczególności za dofinansowanie projektów propagujących sport wśród dzieci i młodzieży,
współpracę przy organizacji corocznych edycji dni sportu, wspieranie
inicjatyw kulturalnych organizowanych dla mieszkańców Gminy Iwanowice, w tym m.in. dzień dziecka, wyjazd uczniów na Litwę oraz bezinteresowną pomoc w przywozie żywności dla osób potrzebujących
(w 2016 r. było to 27 ton w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa).
Panią Martę Komasarę - artystkę ludową z Celin za kultywowanie i
propagowanie gwary oraz kultury ludowej na terenie Gminy Iwanowice, jak również poza jej granicami. Laureatkę wielu wyróżnień i nagród
w dziedzinie artystycznej oraz osobę promującą Gminę Iwanowice. W
2016 r. Pani Marta Komasara zajęła I miejsce kategorii dorośli-soliści na
VI Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego w
Krzeszowicach.
Zespół Śpiewaczy Ludowych z Maszkowa oraz Kapelę Ludową z
Maszkowa za kultywowanie i propagowanie kultury ludowej na terenie Gminy Iwanowice, jak również poza jej granicami. Laureatów wielu
wyróżnień i nagród w dziedzinie artystycznej oraz grupy promującą
kulturę ludową i Gminę Iwanowice. W 2016 r. Zespół Śpiewaczy Ludowych z Maszkowa zajął I miejsce na VI Przeglądzie Pastorałek i Kolęd
Ludowych Regionu Krakowskiego w Krzeszowicach.
Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Maszkowie oraz Orkiestrą Dętą Tempo z Iwanowic,
której członkowie tworzący zespół muzyczny „Barwa” zapewnili piękną
oprawę muzyczną.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za społeczne zaangażowanie w
nasze lokalne sprawy.
Monika Świątek
Dyrektor GCKiB
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WIADOMOŚCI

Wizyta przyjaciół
z Samsonowa
W dniu 12 lutego br. przybyli do naszej gminy Goście z Samsonowa i
Gminy Zagnańsk pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Krzyszkowskiego oraz
Wójta Szczepana Skorupskiego. Wizyta była okazją do podziękowania Maszkowianom za udział zespołu i kapeli w Orszakach Trzech Króli oraz innych
uroczystościach organizowanych w parafii pw. Św. Wniebowzięcia NMP w
Samsonowie. Dziękujemy za miłe spotkanie i już teraz zapraszamy do ponownych odwiedzin.

Nagrody za Konkurs
Wielkanocna Pisanka

Przedszkola

Rozstrzygnęliśmy konkurs „Wielkanocna Pisanka”. Wszystkie prace
nadesłane na konkurs były fantastyczne, widać w nich było włożone
serce i zaangażowanie. Jury miało ogromny dylemat, aby wybrać te
wygrane. Poniżej publikujemy listę osób nagrodzonych.

I miejsce		
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienia
			
			
			
			

Szkoły

Rodziny

I miejsce		
II miejsce
			
III miejsce
			
Wyróżnienie
			
			
			

Grzegorz Chwierut (SP Celiny)
Weronika Fundament (SP Widoma)
Emilia Brzozowska (SP Poskwitów)
Justyna Ślimak (SP Widoma)
Gabriela Marchańska (SP Celiny)
Aleksander Kurowski (SP Widoma)
Nikola Sobczyk (SP Damice)
Wiktoria Kwiecień (SP Damice)
Nikola Kłosińska (SP Widoma)
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Michał Gądek (OP w Celinach)
Jaś Bieniek (Przedszkole w Iwanowicach)
Daria Wadowska (OP w Widomej)
Zuzanna Kozubek (OP w Widomej)
Milena Zborowska (OP w Widomej)
Mateusz Daniel (Przedszkole w Iwanowicach)
Aleksandra Piątkowska (P. w Sieciechowicach)
Natalia Wałęga (Przedszkole w Iwanowicach)

Wyróżnienie specjalne:
Madzia i Ania Klupa
				Rodzina Musiałków
Dziękujemy wszystkim przedszkolom, szkołom, wychowawcom, nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom za wzięcie udziału w konkursie. Bardzo cieszymy się że zainteresowanie konkursem
jest tak duże.
Monika Świątek

z życia gminy

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Dietetyk
w Iwanowicach

Nazywam się Maciej Wielgosz, jestem absolwentem studiów na
kierunku dietetyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, a także
mogę pochwalić się wieloma kursami doszkalającymi z dziedziny żywienia w chorobach zależnych od diety i żywienia w sporcie. Od niedawna mam przyjemność przyjmować pacjentów w przychodni Eskulap w Iwanowicach. Chciałby, podzielić się z Państwem informacjami,
dlaczego warto jest skorzystać usług dietetyka i jak pozytywnie może
to wpłynąć na zdrowie.
„Jesteś tym, co jesz” - mówi popularne przysłowie, a nowoczesna
medycyna całkowicie je potwierdza. Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że właściwe odżywianie jest nierozłącznym elementem leczenia
i zapobiegania wielu chorobom, zachowania dobrego samopoczucia
przez cały rok, zgrabnej sylwetki, zdrowo przebytej ciąży czy skutecznego budowania sprawności fizycznej. Właśnie dlatego powstała odrębna dziedzina medycyny zajmująca się odżywianiem i zdrowym
stylem życia - dietetyka.
Zapewne wielu osobom dietetyka kojarzy się tylko i wyłącznie
z odchudzaniem, jednak jest to zaledwie jej wycinek. W gabinecie
dietetyka zajmujemy się pomocą ludziom cierpiącym na cukrzycę,
nadciśnienie tętnicze, choroby tarczycy, miażdżycę, dnę moczanową,
różnego rodzaju choroby układu pokarmowego, choroby autoimmunologiczne, nerek, wątroby czy alergie i nietolerancje pokarmowe.
Stosując odpowiednią dietę, można znacznie poprawić stan zdrowia
chorego, a wiele z tych chorób da się nawet wyleczyć! Ponieważ łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, warto także odwiedzić dietetyka, gdy
nazbieramy w swoim ciele kilka zbędnych kilogramów. Nie ważne, czy
do zrzucenia mamy 5 czy 30 kg, służę Państwu profesjonalną poradą
i zaleceniami, dzięki którym droga do celu będzie prostsza i przede
wszystkim bezpieczna dla organizmu!
Stosowanie diety na własną rękę albo korzystanie z porad zamieszczanych w Internecie, rzadko kiedy jest skuteczne, a wizyta u dietetyka
gwarantuje dostosowany do stanu zdrowia, trybu życia i upodobań
kulinarnych, jadłospis, który nie jest uciążliwy, a nawet sprawia radość!

Dieta to nie są wyrzeczenia, dieta to zmiana nawyków na zdrowsze, w
których również jest miejsce na małe przyjemności.
Zapraszam Państwa do odwiedzenia mnie w przychodni Eskulap
w Iwanowicach i zapisaniu się na wizytę. Atrakcyjne ceny i ciekawe
pakiety, powinny każdemu przypaść do gustu. Więcej informacji na
stronie www.eskulap24.eu lub w rejestracji przychodni.
Maciej Wielgosz
Dietetyk

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej
Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Przesyłają pracownicy NZOZ Eskulap
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DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

II Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
pod patronatem Prezydenta RP
Andrzeja Dudy w Naramie
W niedzielę 5 marca 2017 r. odbył się II
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie, połączony z Biegiem Pamięci. Uroczystość została objęta patronatem Prezydenta
RP Andrzeja Dudy, a jej organizatorem było
Ludowe Towarzystwo Sportowe „NOVI” Narama. W tym roku swoją obecnością zaszczycili
nas między innymi: Senator Rzeczpospolitej
Polskiej – Marek Pęk, Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Krakowskiego– Marek Piekara,
Prezes Fundacji im. Brata Alberta – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Żołnierz Związku Walki
Zbrojnej – Armii Krajowej i Żołnierz Wyklęty – kpt. Stanisław Szuro, Proboszcz Parafii
Matki Boskiej Szkaplerznej w Naramie – ks.
Jan Jurkowski, Wikary – ks. Mariusz Książek,
Komendant Komisariatu Policji w Skale – podinsp. Kazimierz Pięta, Wojskowy Komendant
Uzupełnień w Krakowie – mjr Jarosław Wójcik, Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
– Mirosław Rosa, Sekretarz Gminy Iwanowice – Anna Tarko, Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im.
Świętej Jadwigi Królowej w Naramie – Krzysztof Zadora, Dyrektor Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Poskwitowie – Anna
Rerak, Kierownik Kasy Ubezpieczenia Społecznego w Proszowicach – Zbigniew Grzyb,
Radny wsi Narama – Mariusz Baran, Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie – Andrzej Wywiał, Naczelnik Ochotniczej Straży
Pożarnej w Naramie – Jerzy Kluzek, przedstawicielka Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach – Małgorzata Kwiecień.
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Zorganizowane w Naramie wydarzenie
wpisuje się w obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W jej trakcie
szczególnie przypominano postać Jerzego
Wacyka, syna nauczycieli, którzy tuż po wojnie pracowali w szkole w Naramie. W czasie
II wojny światowej działał on w Armii Krajowej, a po 1945 r. zaangażował się w walkę z
komunizmem w szeregach Ligi Walki z Bolszewizmem. Aresztowany, został skazany na
karę śmierci. Na szczęście ostatecznie jej nie
wykonano i po kilku latach opuścił więzienie.
Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się Mszą św. w intencji uczestników walk o niepodległość w Kościele Matki
Bożej Szkaplerznej w Naramie.
O godz. 14.00 rozpoczął się Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, w którym wzięło udział
115 śmiałków. Bieg przeprowadzono w trzech
kategoriach: 1 – dzieci ze szkół podstawowych (600 m), 2 – gimnazjaliści (4 km), 3 –
open (8 km). O bezpieczeństwo uczestników
dbali funkcjonariusze Komisariatu Policji w
Skale oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie.
Równolegle do Biegu na terenie
szkoły w Naramie odbywały się wydarzenia
towarzyszące, które spotkały się z bardzo
dużym zainteresowaniem gości. Można było
np. zobaczyć broń i wyposażenie jakiego
używają funkcjonariusze elitarnego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego
Policji w Krakowie oraz porozmawiać z nimi
na temat ich służby. Członkowie stowarzysze-

nia proobronnego „Krakusi” zaprezentowali
z kolei swoją broń i sprzęt militarny, którego
używają w trakcie swoich szkoleń. Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Krakowie przygotowali stoisko promocyjno-informacyjne, którego celem było zapoznanie zainteresowanych z funkcjonowaniem Sił
Zbrojnych RP oraz różnymi formami służby
wojskowej. Z kolei ci, którzy chcieli nauczyć
się udzielać pierwszej pomocy mogli to zrobić na warsztatach prowadzonych przez mgr.
Andrzeja Ziarko i studentów Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowani historią pogłębili swoją wiedzę
odwiedzając wystawę „Niezłomni / historie
wyklęte”, wypożyczoną z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Najmłodsi goście tłumnie
brali udział w warsztatach historyczno-edukacyjnych przeprowadzonych przez panią
Katarzynę Mazur z Muzeum AK. Wielu z nich
skorzystało także z możliwości pomalowania
twarzy. Po godz. 15.00 odbyło się wspólne
śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z
udziałem młodzieży szkoły w Naramie oraz
publiczności.
O godz. 16.00 w szkole w Naramie rozpoczęła się uroczystość Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którą poprowadzili Katarzyna Nogieć i dr Przemysław Wywiał.
Po występie chóru Primavera z Poskwitowa,
senator Marek Pęk odczytał okolicznościowy
list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie
głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Marek Piekara, który z uznaniem wypowiedział się na temat pomysłu i
organizacji II Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie. Z bardzo ciepłym przyjęciem
zgromadzonych spotkał się kpt. Stanisław
Szuro, żołnierz Związku Walki Zbrojnej-Ar-

z życia gminy
mii Krajowej, więzień niemieckich obozów
koncentracyjnych i uczestnik konspiracji niepodległościowej po 1945 r. Wspominał on
swój udział w walce z komunizmem i pobyt
w więzieniach, zaskakując słuchaczy świetną pamięcią. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
represjonowany w latach 80. Kapelan „Solidarności”, a obecnie prezes Fundacji im. św.
Brata Alberta, przybliżył zebranym sylwetkę
Jerzego Wacyka, który był jego ojcem chrzestnym. Na koniec przedstawicielka LTS „NOVI”
Narama podziękowała osobom i instytucjom,
które wsparły organizację uroczystości i biegu. W trakcie uroczystości wręczono nagrody
zwycięzcom biegu oraz pamiątkowe medale
wszystkim jego uczestnikom.

OŚWIATA

Dzień Języka Ojczystego
w Naramie
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - został on ustanowiony przez UNESCO w 1999
roku dla upamiętnienia wydarzeń w miejscowości Dhaka, obecnej stolicy Bangladeszu,
w1952 roku. Zginęło wówczas 5 studentów podczas demonstracji, w której domagano się
nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. W Polsce po raz pierwszy
obchody Dnia Języka Ojczystego zorganizowano w 2005 roku.

II Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w
Naramie został zorganizowany z inicjatywy
dr. Przemysława Wywiała i Prezesa LTS „NOVI”
Narama – Przemysława Nogiecia, a przy
wsparciu finansowym Starostwa Powiatu
Krakowskiego i Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. W organizację
obchodów włączyli się również: Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie, Publiczna
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum
im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie wraz
z Radą Rodziców, Ochotnicza Straż Pożarna
w Naramie, Uniwersytet Pedagogiczny im.
KEN w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej
w Krakowie, Małopolskie Centrum Edukacji
„MEC” w Krakowie, Stowarzyszenie „Krakusi”,
Wojewódzki Sztab Wojskowy i Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Krakowie, stowarzyszenie Zrzeszenie „WiN” w Krakowie, chór „Primavera” ze Szkoły Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum w Poskwitowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Naramie. Za ufundowanie
bardzo wartościowych nagród, w tym gier
edukacyjnych i książek historycznych, organizatorzy dziękują Instytutowi Pamięci Narodowej: Centrali IPN w Warszawie oraz Oddziałowi IPN w Krakowie. W przedsięwzięcie swój
nieoceniony wkład miał również szereg osób
prywatnych zaprzyjaźnionych z LTS „Novi” Narama, między innymi: Małgorzata Krawczyk,
Tomasz Leszczyński, Grzegorz Baranik, Leszek
Dudek i Paweł Kurbiel.
LTS „Novi” Narama

W Publicznej Szkole Podstawowej w Naramie włączyliśmy się do obchodów tego dnia po
raz drugi. W klasach 4-6 odbyły się zajęcia obejmujące następujące działania:
- kalambury - rozpoznanie wyrazu zawierającego poznaną zasadę ortograficzną,
- kryptogram – odczytywanie szyfrów,
- związki frazeologiczne – uzupełnianie luk, znaczenie przenośne,
- uczymy się na błędach – wskazanie błędnie napisanego wypowiedzenia,
- wierszyki łamiące języki - poprawne głośne czytanie,
- małe scrabble – układanie w danym czasie jak największej liczby wyrazów.
Ponadto klasy przygotowały plakaty „W krainie języka polskiego”. Wszystkie, a było ich 11,
bardzo ładne i pomysłowe. Klasy 4, 5, 6 sp. i 3 gim. otrzymały nagrody ufundowane przez
szkołę, wykonawcy plusowe punkty, a wszyscy obecni w tym dniu w szkole (za pracę w grupie) - pozytywne oceny cząstkowe z j. polskiego. Gratulujemy! Praca w grupie, uczenie się
przez działanie wzmocniły motywację do nauki i uświetniły obchody Dnia Języka Ojczystego. Pamiętajmy, że język polski to nasze dobro narodowe, o które musimy dbać na co dzień.
AW

Obchody Dnia Babci i Dziadka
w Sieciechowicach
Babcia to ukochana osoba, która potrafi nas zrozumieć. Przytuli, jeśli mamy kłopoty i wytłumaczy, że nie ma się czym martwić. Babcia nigdy się nie gniewa, nawet gdy coś porządnie
przeskrobiemy. To ona wciska w małą rączkę to, co najsmaczniejsze, ona potrafi cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń rodzących się w małych główkach. To babcia najskuteczniej ukoi
łzy. Dziadek także daje nam swoją miłość. Jesteśmy zasłuchani, gdy zaczyna snuć opowieści o
dawnych czasach, cieszymy się, gdy uczy nas jak postępować w życiu. Dziadek zawsze cieszy
się z naszych sukcesów i pomaga, gdy coś nam się nie udaje. Dziadek i babcia kochają bezwarunkowo, dlatego od swoich wnuków należy im się miłość, pamięć i szacunek.
Dzień Babci i Dziadka to jedna z najważniejszych imprez w naszym szkolnym kalendarzu.
W tym roku w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach to
piękne święto było obchodzone nieco wcześniej ze względu na ferie zimowe. Mimo tego zaproszeni goście nie zawiedli. Babcie i dziadkowie przybyli jak zawsze bardzo licznie. Wzruszeni, zasłuchani, niekiedy z łezką w oku pilnie wypatrywali swoich wnuków podczas występów
artystycznych przygotowanych specjalnie dla nich. Dzieci zaprezentowały Jasełka, wszak to
jeszcze świąteczny czas, oraz wierszyki i piosenki wyuczone specjalnie na tę okazję. Na koniec
dzieci odśpiewały gromkie „Sto Lat” dla wszystkich przybyłych, jakże zacnych gości. Po akademii uczniowie wręczyli swoim babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane laurki i
upominki, a pan dyrektor zaprosił wszystkich na wspólny poczęstunek przygotowany przez
rodziców. Cieszymy się ogromnie, że impreza była bardzo udana, czemu niejednokrotnie dawali wyraz przybyli na nią goście, czyli babcie i dziadkowie. Słowa wdzięczności z Ich strony i
uśmiech na twarzach to dla nas najlepsza i najmilsza nagroda. Zapraszamy za rok!
Joanna Mucha
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Marcowe
sukcesy
uczniów
szkoły
w Widomej
Marzec okazał się wyjątkowo udanym miesiącem dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej, którzy
odnieśli liczne sukcesy zarówno na terenie gminy, jak i całej Polski.
W związku z przygotowaniami do obchodów 100-lecia szkoły
zorganizowano konkurs „Historia w przedmiotach zaklęta”, którego
uczestnicy mieli za zadanie wyszukać dokumenty, fotografie i przedmioty związane z historią placówki. W kategorii fotografii I miejsce
zdobyły Pola (OP „B”) i Maria (kl. IV) Gałkowskie; miejsce II – Szymon
(OP „C”), Wiktor (kl. II) i Mateusz (kl. VI) Kołaczowie; miejsce III – Ernest
Kurbiel (kl. IV). Najciekawsze i najstarsze dokumenty przynieśli Jakub
Oćwieja (kl. IV) – miejsce I – i Adam (OP „C”) oraz Oliwia (kl. III) Laskiewiczowie. W kategorii przedmiotów zwyciężyli Szymon Wącławski (kl.
VI) i Wiktoria Cieślik (kl. VI), a miejsce II zajęła Maria Twardowska (kl. I).
Nagrodę specjalną za podzielenie się ze szkołą wyjątkowymi pamiątkami (zeszytami, fotografiami, świadectwami etc.) otrzymali Oliwia (kl.
III) i Filip (kl. VI) Mrajcowie.
Pierwszym z ważniejszych konkursów gminnych, w których
wzięli udział uczniowie z Widomej, był Bieg Pamięci odbywający się
5 marca 2017 r. w Naramie. Placówkę reprezentowało 6 uczniów, z
których troje osiągnęło bardzo wysokie wyniki. W kategorii szkół
podstawowych Karolina Prześlica z klasy VI zajęła I miejsce, a Klaudia
Krawczyk, także z klasy VI – miejsce III. Wśród chłopców III miejsce zajął
Mateusz Kołacz, również szóstoklasista. Najmłodszym uczestnikiem
szkoły w Widomej był Szymon Kołacz – uczeń Oddziału Przedszkolnego, który dobiegł do mety jako 28. uczestnik i 17. chłopiec.
Prawie tydzień później w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie odbył się Gminny Konkurs Recytacji
„Teatr Jednego Aktora” odbywający się pod hasłem ,,Poetycka recepta
na zdrowie”. W tych zmaganiach uczniowie szkoły w Widomej także
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odnieśli liczne sukcesy. W kategorii Oddziałów Przedszkolnych wyróżnienie zdobyła Julia Drohobycka (OP „B”), a na miejscu III uplasowała
się Milena Zborowska (OP „C”). W swojej kategorii wiekowej pierwszoklasista Wiktor Żuradzki zdobył zaszczytne I miejsce, drugoklasistka
Nadia Rożek – III miejsce, reprezentantka III klasy Amelia Zygmuntowicz – także III miejsce.
Ostatni tydzień można uznać za pasmo sukcesów widomskich uczniów, którzy zdobyli liczne trofea w humanistycznych konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Jako pierwsza dotarła do nas informacja o dostaniu się przez uczennicę klasy VI – Karolinę Prześlicę – do
ścisłego finału Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Baśnie, naturalnie!”, który miał charakter interdyscyplinarny.
Następnie w piątek 24 marca uczniowie klasy V wraz z opiekunem
Joanną Wieczorek zostali zaproszeni na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na finał obchodów Miesiąca Języka Ojczystego
i uroczyste rozstrzygnięcie kilku konkursów, w tym konkursu na reklamę etyki języka. Nakręcona miesiąc wcześniej produkcja została
dostrzeżona przez studenckie jury i w ubiegły piątek została poddana ocenie profesjonalistów. Zebrani goście obejrzeli w sumie siedem
reklam, z których komisja wybrała te najlepsze. Jest nam niezmiernie
miło ogłosić, że reklama, w której wzięli udział piątoklasiści: Karolina
Kielian, Justyna Wykurz, Adrian Matykiewicz, Mateusz Natkaniec i Karol Wąsik zajęła zaszczytne II miejsce. Uczniowie słusznie odczuwają
olbrzymią satysfakcję, ponieważ konkurencja była niemała, a filmiki
zostały nadesłane z całej Polski.
Podsumowaniem tygodnia była spektakularna wygrana Julii Pobędzy z klasy VI, która zajęła III miejsce w III Dyktandzie Krakowskim
w kategorii osób do lat 15 i została szczęśliwą posiadaczką Wielkiego
słownika ortograficznego PWN oraz roweru ufundowanego przez radio RMF. Warto zaznaczyć, że dyktando organizowane przez studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest ogólnopolskim konkursem, w trakcie którego wszyscy uczestnicy niezależnie
od wieku piszą ten sam tekst. Z głębi serca gratulujemy Julii. Jesteśmy
dumni, że „trzecie pióro” w Polsce należy właśnie do naszej szkoły i z
niecierpliwością oczekujemy na jazdę próbną żółtym rowerem!
Z tego miejsca jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje wszystkim zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów w następnych zmaganiach. To zaszczyt wychowywać tak wyjątkowych młodych ludzi.
Joanna Wieczorek
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Warsztaty podróżnicze
w przedszkolu
„Bajkowym”
w Damicach
Od niemal dwóch lat, cyklicznie, w Publicznym Przedszkolu „Bajkowym” w Damicach odbywają się multisensoryczne warsztaty podróżnicze. Zajęcia prowadzone są przez grupę podróżników („Poznajemy
Świat”) i dają dzieciom możliwość doświadczania niezwykłych przygód, rozbudzają ich ciekawość, rozwijają kreatywność, a także uczą
szacunku dla innych kultur. Maluchy poznają różne zakątki świata
wszystkimi zmysłami- mogą przymierzyć stroje mieszkańców danego miejsca, obejrzeć instrumenty, zabawki i przedmioty codziennego
użytku, poznać tradycyjne potrawy i napoje, powąchać przyprawy.
Do tej pory dzieci „odwiedziły” następujące miejsca: „Magiczne
Maroko”, „Kolorowe Indie”, „Rajską Tajlandię”, „Słoneczną Grecję”, a także Australię. Poznały również „Pustynie świata”, „Chińskie wynalazki”,
„Morskie opowieści”, „Plantacje kawy” oraz „Dzieci świata”.
Ostatnio przedszkolaki odkrywały „Rajską Tajlandię” - dowiedziały
się wiele o tamtejszych zwyczajach, krajobrazach i zwierzętach. Przymierzały kolorowe tajskie stroje - Sarongi i tańczyły tradycyjny taniec
paluszkami. Najwięcej radości sprawiła dzieciom gra na bębnach górskiego plemienia Karen, a także zabawa różnymi przedmiotami codziennego użytku. Pamiątką z warsztatów była tajska pieczęć na ręce
każdego przedszkolaka.
Niecierpliwie czekamy na kolejne, kwietniowe zajęcia, na których
poznamy Japonię.
Tekst i foto: M. Sienko, M. Tarko-Jagieła, J. Tomasik-Siuta

X Małopolski
Konkurs Pięknego
Czytania
8 marca uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Celinach
po raz pierwszy wzięli udział w Małopolskim Konkursie Pięknego
Czytania, który corocznie organizowany jest przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Krakowie. Wzięło w nim udział trzech uczniów naszej
szkoły, a była to Ola Kłosińska z klasy II , Julia Borówka z kl. III, oraz
Sebastian Kania z klasy VI. Na konkursie uczniowie czytali fragmenty
wcześniej przygotowanych utworów literackich, twórców piszących
o Małopolsce. Wybraliśmy książki Kazimierza Przerwy - Tetmajera,
Barbary Gawryluk oraz Stanisława Pagaczewskiego. Na przeczytanie
tekstu każdy uczestnik konkursu miał 3 minuty. Komisja konkursowa oceniała uczniów według następujących kryteriów: dykcja, interpretacja tekstu oraz zachowanie limitu czasu. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, zakładki, słodycze oraz dyplomy.
Naszym uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i prezentację pięknego czytania!
Paulina Bielawska

Głos Iwanowic | 21

z życia gminy

STO LAT SP WIDOMA

Program obchodów 100-lecia
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana
Twardowskiego w Widomej

Czwartek // 1 czerwca 2017
Dzień Patrona
1. Msza Święta w kościele parafialnym w Widomej.
2. Rozstrzygnięcie konkursów jubileuszowych:
• gazetka klasowa „Moja szkoła”,
• widokówka z życzeniami dla szkoły z okazji 100-lecia – konkurs informatyczny dla klas IV-VI,
• „Wiersz o mojej szkole” – konkurs literacki dla klas IV-VI,
• „Wierszyk o mojej szkole” – rodzinny konkurs na rymowankę dla PP, OP i klas I-III,
• „Moja szkoła” – rodzinny konkurs plastyczny dla PP, OP i klas I-III,
• „Moja szkoła ma 100 lat” – rodzinny konkurs plastyczny dla klas IV-VI,
• „Scenka o patronie” – scenki i skecze o szkole - klasy I-III i IV-VI,
• Szkolny konkurs wiedzy „Moja szkoła ma 100 lat” dla klas IV-VI,
• „Wydarzenie, które szczególnie utkwiło mi w pamięci”, czyli szkoła we wspomnieniach absolwentów,
• „Historia w przedmiotach zaklęta” – przypomnienie laureatów.
3. Sesja naukowa poświęcona historii szkoły:
• finał konkursu wiedzy,
• prezentacje multimedialne,
• spotkanie z historykiem Adamem Miską.
4. Zajęcia sportowe i rekreacyjne – Dzień Rodziny.

Piątek // 1 września 2017
1. Msza święta w kościele parafialnym w Widomej i złożenie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli.
2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.
3. Wspomnienia emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły.
4. Spotkanie emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły z członkami rady pedagogicznej.

Sobota // 23 września 2017
1. Msza święta pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Kieleckiej Ks. Bpa Jana Piotrowskiego w kościele parafialnym w Widomej.
2. Uroczystości jubileuszowe w szkole.
3. Piknik rodzinny.
4. Bal dla absolwentów, gości i gospodarzy.
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Jak to z Melą
w naszej szkole
było
Organizatorem projektu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach. Nasza szkoła objęła patronatem ten projekt, będzie
go koordynować i dlatego to właśnie my, jako pierwsi gościliśmy maskotkę w naszych progach. Projekt czytelniczy „Podróże czytelnicze
Żaby Meli” realizowany był w Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach
w okresie od 16 stycznia do 03 marca 2017 roku. Ferie zimowe Żabka
spędziła w GCKiB, choć uczniowie z żalem ją żegnali. W dniu rozpoczęcia realizacji projektu Mela została uroczyście przekazana delegacji
uczniów naszej szkoły w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek przez
panią dyrektor Monikę Świątek.
Jako pierwsza, gościła Żabkę w swojej sali klasa I. Najmłodsi
uczniowie szkoły, po uroczystym powitaniu, udzielili krótkiego wywiadu przedstawicielowi lokalnych mediów, „pokazali” również przed
kamerą, jak pięknie i w skupieniu potrafią słuchać utworów z klasyki
literatury dziecięcej.
W projekcie udział wzięli wszyscy uczniowie z klas I-III ( 66 dzieci).

GCKIB

Mela przebywała w każdej klasie jeden tydzień. W tym czasie wychowawczynie, wspólnie z uczniami, czytały swojemu gościowi wybrane
utwory literackie przez minimum 15 minut dziennie. Oczywiście dzieci najchętniej wybierały do czytania baśnie i bajki. Czytelnicze przygody udokumentowane zostały w kronice, która wraz z Melą „wędrowała” do poszczególnych klas. Kronika, to swoisty zapis dziecięcych
przeżyć i emocji. Znalazły się tam piękne rysunki, komentarze do wysłuchanych utworów, ale również osobiste odczucia i przemyślenia
uczniów każdej klasy. Przekazanie Żaby Meli kolejnej klasie zawsze
miało bardzo uroczystą oprawę.
Celem przedsięwzięcia – w naszej szkole – było wspieranie czytelnictwa oraz popularyzacja wartościowej literatury, wyrabianie w
dzieciach nawyku systematycznego czytania, propagowanie czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po dzieła literatury. Projekt okazał
się ciekawą formą, w której można było „spotkać się” z książką. Wymiernym jego efektem jest zwiększona ilość wypożyczeń w bibliotece
oraz poprawą jakości czytania przez uczniów, którzy zaczęli traktować
czytanie jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.
Wychowawczynie klas I – III

SOWA wyrusza na wędrówkę
W dniu 27. lutego 2017 r. Sowa wyruszyła w swoje językowe wędrówki po szkołach gimnazjalnych na terenie naszej gminy. Pierwsze swoje kroki skierowała do Gminnego Zespołu Szkół
znajdującego się najbliżej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Sowa swoją
wędrówką będzie mobilizować uczniów do opracowywania i umieszczania wpisów na blogu
Młodzieżowej Poradni Językowej. Trzy z notatek blogowych opublikowanych na fanpage facebooka Młodzieżowej Poradni Językowej oraz blogu MPJ, które dostaną jak najwięcej polubień
zostaną poddane ocenie merytorycznej. Wpis który otrzyma jak najlepsze oceny jury – wygrywa, a co za ty idzie wygrywa również klasa, która była autorem publikacji. Nagrodą jest wyjazd
całej klasy wraz z opiekunem do kina do Krakowa na wybrany przez uczniów seans filmowy.
Nagroda jest ufundowana przez GCKiB w Iwanowicach
Po GZS w Iwanowicach Sowa odwiedzi pozostałe jednostki oświatowe zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.
Harmonogram realizacji projektu „Językowe Wędrówki Sowie” w poszczególnych szkołach
na terenie Gminy Iwanowice:
•
Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach: 27.02.-10.03.2017
•
Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach: 13.03.-31.03.2017
•
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach: 03.04.-12.05.2017
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Sukienka Księżniczki Zosi”
i feryjne spotkania
We wtorkowe przedpołudnie 31.01.2017r. podczas ferii z Gminnym Centrum
Kultury i Bibliotek w GZS w Iwanowicach gościliśmy Baśniową Kapelę. Państwo Dorota i Adam Szafraniec przedstawili spektakl pt. ,,Sukienka Księżniczki Zosi” z cyklu
,,Mikołajowe Opowieści”. Dzieci, począwszy od przedszkolaków do uczniów Szkoły
Podstawowej klas I – III z zaciekawieniem słuchały o przygodach Zosi i złym człowieku w którego sercu dokonała się przemiana i dobro zwyciężyło zło. Śpiewając i
powtarzając krótkie refreny piosenek, dzieci brały czynny udział w przedstawieniu i
zabawie. Treść muzycznej bajki i piosenki z widowiska pewnie na długo pozostaną
w ich pamięci.
Na zakończenie wszyscy mogli zakupić płyty z piosenkami i książki Baśniowej
Kapeli, a ich autorzy chętnie składali swoje autografy podpisując je. Występ artystyczny jak zwykle w przypadku Baśniowej Kapeli dostarczył wszystkim wielu pięknych, wzruszających emocji a także wesołej zabawy.
Podczas spotkań feryjnych zorganizowanych przez GCKiB odbyło się również
wiele ciekawych zajęć, między innymi dzieci spotkały się na warsztatach szycia, origami i decoupage. Mamy nadzieję że wszystkim którzy uczestniczyli w zajęciach
ferie z GCKiB się podobały. Do zobaczenia na następnych warsztatach i spotkaniach.
Barbara Ciaćma

Zajęcia w ramach projektu
„Już pływam”
W związku z realizacją projektu „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” informujemy, że od dnia 16 marca
rozpoczynają się kolejne zajęcia nauki pływania i będą trwać do czerwca br.
Projekt obejmuje 145 uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Iwanowic. W
projekcie biorą udział uczniowie kl. I-VI szkół podstawowych
Każda szkoła biorąca udział w projekcie odbędzie 8 wyjazdów. Program obejmuje
16 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika projektu. Nauka pływania realizowana będzie w grupach 15-to osobowych w ramach zajęć pozalekcyjnych na
krytej pływalni w Miechowie przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Uczestnicy będą mieć zapewniony transport na krytą pływalnię,
opiekę oraz dostęp do krytego basenu wraz z zapleczem. Uczestnik projektu powinien być wyposażony w czepek, strój kąpielowy/kąpielówki, okularki pływackie,
plastikowe klapki, ręcznik.
Realizowany projekt finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego,
Gminy Iwanowice oraz wkładu własnego rodziców.
Harmonogram wyjazdów uczniów na basen do Miechowa :
GZS w Iwanowicach ( 55 osób) – ( 15.00- 17.00):
22.03 / 05.04 / 19.04 / 26.04 / 10.05 / 24.05 / 07.06 / 21.06
S.P. w Widomej( 30 osób) i S.P. w Sieciechowicach ( 15 osób) – ( 15.15 -17.15):
16.03 / 30.03 / 20.04 / 27.04 / 11.05 / 25.05 / 01.06 / 08.06
S.P. w Celinach ( 30 osób) i S.P. w Sieciechowicach ( 15 osób) – (15.00-17.00):
17.03 / 31.03 / 07.04 / 21.04 / 05.05 / 13.05 / 26.05 / 02.06
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Lodowisko
w Sieciechowicach

Sezon zimowy na lodoce, których nie uwzględwisku w Sieciechowicach
niono w statystykach oraz
podsumowanie udanego sezonu 2016/17
dzieci ze szkół spoza gminy,
został zakończony, więc
których z roku na rok jest
pora na krótkie podsumocoraz więcej. Bardzo dużo
wanie.
Lodowisko w sezonie
osób skorzystało również z
było czynne od 26 grudnia 2016 do 12 lutego 2017 roku. Przy „Białym lodowiska bezpłatnie dzięki posiadaniu Karty Dużej Rodziny. Łącznie
Orliku” działała wypożyczalnia łyżew oraz mała gastronomia. Lodowi- szacuje się że wszystkich uczestników jazdy na łyżwach było około 5,5
sko również wyposażono w nagłośnienie zewnętrzne, co pozwoliło na tysiąca. Jest to najlepszy dowód na to, że taka inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności, i że wpisała się już
słuchanie muzyki przez korzystających.
Początek sezonu był wyjątkowo udany, bowiem spragnieni ama- na stałe w kalendarz zimowych atrakcji Gminy Iwanowice.
torzy zimowych sportów, przy braku śniegu, wyjątkowo oblegali taflę
Dużym wydarzeniem na lodowisku były Zawody Łyżwiarskie z barlodowiska. Później wraz ze zmianą pogody liczba uczestników nieco dzo atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi dla wszystkich szkół naszej
spadła. Najpierw za sprawą bardzo silnych mrozów, a później wraz ze Gminy. W zawodach tych wzięło udział około 50 zawodników. Najlepsi
wzrostem opadów śniegu ludzie chętnie wybierali stoki narciarskie. z kategorii 4-6 klas wzięli również udział w ogólnopolskich zawodach
Jak zawsze dużym obłożeniem lodowisko cieszyło się w weekendy łyżwiarskich w Warszawie.
oraz w ferie zimowe. W porównaniu do roku ubiegłego nieznacznie
Wszystkim, którzy w tym okresie korzystali z lodowiska serdecznie
mniej osób skorzystało z lodowiska, ale i tak jest to liczba bardzo zado- dziękujemy. Do wspólnej zabawy na łyżwach powrócimy (miejmy nawalająca gdyż sprzedano ponad 4300 wejściówek z czego większość dzieję!) już w grudniu tego roku.
dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również lodowisko
w godzinach przedpołudniowych, kiedy to możliwość korzystania z Szymon Wesołowski
lodowiska miały dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy Iwanowi-
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Wieści z Jurajskiej
Siódemki
„Dopiero człeku, wiek dojrzały
odsłania życia urok wspaniały...”
(W. Szymborska)
...to motto członków naszego klubu seniora „Jurajska Siódemka” w Widomej, który został utworzony na początku tego roku przy
Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Powstał jako
kontynuacja OWS-owskiej idei aktywizacji i integracji osób starszych.
Miejscem spotkań członków Klubu jest Szkoła Podstawowa im. ks. J.
Twardowskiego w Widomej.
Do podstawowych zadań Klubu należy m.in. rozwijanie zainteresowań i różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego, organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno-oświatowych
oraz działań sprzyjających zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.
Plan zajęć naszego Klubu przewiduje wyjazdy do kina, teatru,
operetki, wycieczki, zajęcia plastyczne a głównie zajęcia podnoszące sprawność fizyczną seniorów. Finansowego wsparcia udziela nam
GCKiB w Iwanowicach, a gościny Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej – za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni.
Obecnie do Klubu należy 30 osób w wieku od 52 – 76 lat – z Widomej, Maszkowa, Zalesia, Sułkowic, Woli Więcławskiej i Zaborza. Prowadzimy różnorodną i ożywioną działalność. Byliśmy już trzy razy w kinie
„Za rogiem” w Michałowicach. W styczniu obejrzeliśmy film „Ojcowie i
córki” ze świetnym Russellem Crowe w roli tytułowej. Jest to klasyczny wyciskacz łez o trudnych relacjach międzypokoleniowych – warty
obejrzenia.
W lutym obejrzeliśmy wstrząsający film „Niewinne” ukazujący tragiczny los polskich mniszek, które padły ofiarami masowych gwałtów
przez sowieckich „wyzwolicieli” w 1945 r. Obraz jest koprodukcją polsko- francuską z aktorski popisem Agaty Kuleszy, Agaty Buzek, Joanny
Kulig. „Niewinne” ogląda się ze ściśniętym gardłem, ale film jest godny
polecenia.
W marcu postawiliśmy na lżejszy gatunek, oglądając „Faceta na
miarę” – ciepłą, zabawną i uroczą francuska komedię romantyczną,
którą również warto zobaczyć.
W połowie marca pojechaliśmy do Krakowa, by obejrzeć w teatrze
Bagatela spektakl „Boeing, boeing – Odlotowe narzeczone”. Jest to jedna z najzabawniejszych teatralnych komedii, która bawi nieustannie
publiczność pod każdą szerokością geograficzną – wpisana do księgi

Konkurs
palm
Wielkanocnych
Elżbieta
Żórawska-Dobrowolska
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Guiessa za rekordową ilość wystawień.
Klub Seniora ma też na swoim koncie udział w imprezach szkolnych i gminnych.
28 stycznia uczestniczyliśmy w uroczystościach z okazji Dnia Babci
i Dziadka w Szkole Podstawowej w Widomej. Członkowie Klubu przygotowali i przedstawili program artystyczny pt. „Babcie – Wnuczętom”
i wzięli udział w konkursach przygotowanych przez organizatorów, bawiąc się świetnie i wygrywając torbę słodyczy.
Natomiast 4 lutego dziesięcioro „wybrańców” wzięło udział we
wspaniałej imprezie zorganizowanej przez GCKiB w Iwanowicach w
remizie OSP Maszków. Było to spotkanie noworoczno-karnawałowe
podsumowujące działalność kulturalno-oświatową i społeczną gminy
Iwanowice.
Często słyszymy stwierdzenie, że człowiek uczy się przez całe życie.
Nie mamy wątpliwości, że aktywność intelektualna i ćwiczenia fizyczne pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Chodzi o
to, by w wieku dojrzałym systematycznie ćwiczyć i umysł, i ciało. Ważne, by się przełamać i nie rezygnować ze spotkań towarzyskich, wycieczek, imprez kulturalnych, po prostu nie rezygnować z wychodzenia
z domu.
Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z oferty
naszego Klubu i dołączenia do naszego grona. Członkami Klubu mogą
być osoby, które ukończyły 50 lat, są mieszkańcami gm. Iwanowice
oraz miejscowości gmin ościennych – Słomnik i Michałowic.
Spotykamy się w każdą środę. O godz. 17.00 odbywają się godzinne zajęcia aerobiku prowadzone od 1 marca przez profesjonalną instruktorkę fitnessu p. Matrę Stępień-Nalewajko.
Po zajęciach ruchowych czas na relaks przy kawie, herbacie i ciasteczku. Dyskutujemy na różne tematy, dzielimy się wrażeniami z imprez, obejrzanych filmów i programów TV, przeczytanych książek, rozmawiamy o zdrowiu, modzie, przepisach kulinarnych, opowiadamy
kawały, po prostu dobrze się bawimy. Korzystamy też z filii bibliotecznej mieszczącej się w budynku szkoły, wypożyczamy ciekawe książki.
Tradycją stało się bardziej uroczyste obchodzenie naszych urodzin,
imienin lub świąt.
8 marca my, przedstawicielki płci pięknej, poczułyśmy się szczególne wyróżnione przez naszych Panów (oczywiście członków „Jurajskiej
Siódemki”), którzy przygotowali dla nas miłą niespodziankę – piękne
życzenia, kwiaty, słodycze.
Zbliża się Wielkanoc – najważniejsze i najstarsze chrześcijańskie
święto. Kojarzy się ono z cudownym zapachem pieczonych bab i mazurków, kolorowymi pisankami, barankiem, zajączkiem, tradycyjną
święconką i śmigusem-dyngusem.
Życzymy Wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.
Zarząd Klubu Seniora „Jurajska Siódemka”
Barbara Mrajca, Helena Nawalany, Barbara Perek

Poukładane,
poustawiane,
przedstawione publiczności.

Palmy
poprzez pokolenia
pieczołowicie pielęgnowane.

Podniebne, potężne,
przepięknie przystrojone
papierowymi pączkami,
powiewającymi pióropuszami.

Potem palone,
popielone…

Poddane publiczności
pod poklask, podziw.

Powrócą ponownie,
piękniejsze!
Przyznajemy palmie
palmę pierwszeństwa!
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Młodość nie
wieczność, starość
nie radość ?

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. św. Jana Bosko w Celinach w 2017 r. kontynuuje realizację projektu pt: „Wspieranie osób w
podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w ramach prowadzenia
ośrodka wsparcia – klubu samopomocy.
Zadanie jest wieloaspektowym i interdyscyplinarnym projektem
aktywizującym Seniorów i Juniorów w duchu więzi międzypokoleniowych. Myślą przewodnią działania Ośrodka Wsparcia jest hasło: „Dialog międzypokoleniowy drogą do aktywizacji Seniorów”. W projekcie
uczestniczą beneficjenci z dwóch miejscowości gminy Iwanowice: z
Celin i z Sieciechowic, po 30 osób z każdej (po15 Seniorów i po15 Juniorów). Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017 r., z przerwą wakacyjną. Uczestnicy zajęć mają możliwość udziału
w spotkaniach z tradycją i kulturą, teatrem, filmem, zajęciach komputerowych, wycieczkach, uroczystościach i imprezach okolicznościowych. Zaplanowano również pomoc w nauce, zadaniach domowych z
którymi młodzi ludzie mają duży problem. Będziemy promować ideę
wolontariatu oraz dbać o rozwój fizyczny uczestników.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia organizowane są w Szkole Podstawowej w Sieciechowicach (poniedziałki i wtorki od 16:0020:00) i Celinach (środy i czwartki od 15:00-19:00). Zajęcia w OWS
Sieciechowice prowadzi animator p. Krystyna Kowalczyk, a w Celinach
animator p. Agnieszka Patoła.
Pozwolę sobie na kilka refleksji z pracy na rzecz Stowarzyszenia,
Seniorów…
Już od wczesnej młodości warto przygotować się do starości.
Świadomość tego sprawia, że inicjatywy podejmowane w OWS koncentrują się na edukacji Seniorów i Juniorów, rozwoju zainteresowań,
pobudzaniu aktywności społecznej i integracji międzypokoleniowej.
Poprzez naszą działalność łamiemy stereotypy starości. Według
gerontologów, osoby starsze to emeryci, osoby bierne, które długo w
swoim życiu pracowały, a teraz chcą odpoczywać. To osoby, które wycofują się z kontaktów społecznych, izolują się. Jednak nasi Seniorzy są

KĄCIK SENIORA

aktywni, twórczy, to mędrcy, którzy służą radą innym, często młodym
ludziom.
Walczymy z ageizmem poprzez edukację społeczną, naszą aktywność, wzmacnianie więzi emocjonalnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego. Nasi Seniorzy prezentują konstruktywną postawę
przejawiającą się w aktywności na rzecz drugiego człowieka.
Wieloaspektowa działalność Ośrodka Wsparcia stanowi odpowiedź na społeczne potrzeby osób w jesieni ich życia. Stwarzamy
możliwość kontaktu z ludźmi, możliwość wyboru form aktywności.
Potrzeba przynależności i integracji przejawia się w odczuciu wsparcia dla osób, budowy zaufania i zrozumienia. Uznanie ze strony innych
i poczucie użyteczności pozwala na realizację potrzeby mocy. Nasi
uczestnicy mówią: „Jest moc, jest super”. Ponadto spotkania pozwalają
na realizację potrzeb kulturalnych i towarzyskich poprzez organizowane spotkania, rodzące się dyskusje i rozmowy.
To, że się starzejemy jest jednakowe dla wszystkich. To, jak się
starzejemy jest różne dla każdego.
Działalność Ośrodka Wsparcia w Celinach i Sieciechowicach oraz
naszą pracę z Seniorami i Juniorami cechuje dbałość o jakość i koncentracja na zasobach i potencjale każdej osoby.
Z dumą i pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że wszelkie
relacje i umiejętność dzielenia się Seniorów i Juniorów swoimi zasobami, „oddawania” ich na rzecz lokalnej społeczności to solidny fundament kapitału społecznego. Nie możemy tego zmarnować…
Kilka lat temu, w rozmowie z p. Adamem Miska, usłyszałam stwierdzenie, które szczególnie zapadło w mojej pamięci: Polacy mogliby
wiele umieć i mieć, gdyby tylko chcieli chcieć…! Naszym Seniorom,
Juniorom i Animatorom nie brakuje chęci, zapału. Oni działają, tworzą,
kreują rzeczywistość.
Słowa uznania i ogromne Podziękowania kieruję do animatorów
Krysi i Agnieszki! A prezesowi Stowarzyszenia, p. Annie Krawczyk,
dziękuję za podejmowane inicjatywy na rzecz dzieci i Seniorów!
Zapraszamy na facebook Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. św. Jana Bosko w Celinach, gdzie na bieżąco zamieszczamy relacje z naszej działalności.
Zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w 2017 r. jest finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Iwanowice.

Agata Twardowska
Ośrodek Wsparcia dla osób starszych w integracji z młodzieżą
w Celinach i Sieciechowicach
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PROJEKTY

Iwanowicka
Akademia Futbolu
W marcu tego roku z inicjatywy Wójta Gminy Iwanowice powstał
projekt pn. Iwanowicka Akademia Futbolu. Jego misją jest objęcie profesjonalną opieką trenerską dzieci i młodzieży z terenów Gminy Iwanowice, która chce rozwijać swoje umiejętności piłkarskie. Projekt będzie
realizowany we współpracy z klubami sportowymi z trenu Gminy Iwanowice i w oparciu o samorządową bazę sportową.
W projekt zaangażowali się trenerzy z wieloletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą w krakowskich klubach, dla których inspiracją
jest innowacyjna holenderska metodologia szkoleniowa stanowiąca element rozwoju profesjonalnych graczy z zagranicznych klubów.
Celem Iwanowickiej Akademii Futbolu jest kształtowanie poprawnej
techniki oraz rozwój motoryczny młodych graczy. To daje młodym
ludziom możliwość trenowania na wysokim poziomie oraz rozwijanie
swoich umiejętności. Sprzyja temu monitorowanie czynionych postępów oraz indywidualne podejście do zawodników – ich mocnych
stron oraz tzw. obszaru do rozwoju.
Projekt obejmuje grupy wiekowe dzieci i młodzieży urodzonych w
latach 2006-2011. Koszt treningów stacjonarnych wynosi 100zł/miesiąc, czyli ok. 12 zł za trening (8 treningów w miesiącu). Planujemy aby
treningi odbywały się w trzech miejscowościach: Iwanowicach, Sieciechowicach i Naramie. Ostateczny wybór miejsc treningowych będzie
uzależnionych od liczby chętnych i ich miejsca zamieszkania.
Poza treningami stacjonarnymi Iwanowicka Akademia Futbolu
zakłada także w swojej działalności obozy letnie i zimowe z wykwalifikowaną kadrą trenerską. Ich program nastawiony jest na rozwój indywidualnych umiejętności fizycznych oraz psychologicznych każdego z
podopiecznych.
Oficjalne otwarcie projektu Iwanowickiej Akademii Futbolu planowane jest w dniu 7 maja br. na Orliku w Sieciechowicach, a w programie przewidzianych jest wiele atrakcji. Chętni będą mogli m.in. do-

konać pomiaru szybkości biegu na fotokomórkach oraz wziąć udział
w bezpłatnym treningu piłkarskim. Na miejscu będzie również możliwość odbycia bezpłatnych konsultacji z psychologiem sportu. Dodatkowo, w programie przewidziany jest otwarty turniej 3 - osobowych
drużyn. Wszystkich chętnych już teraz serdecznie zapraszamy na to
wydarzenie.
Na festynie majowym będzie można uzyskać więcej informacji i
zapisać dziecko do Iwanowickiej Akademii Futbolu. Zapisy odbywają
się także drogą mailową pod adresem: iafiwanowice@gmail.com lub
w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach tel. 12 388 40
03 wew. 29; mail: gckib@iwanowice.pl
Projekt Iwanowickiej Akademii Futbolu będzie dofinansowany z
budżetu Gminy Iwanowice.

Czas na zmiany –
zainwestuj w siebie

uczestniczyli w szkoleniu niestacjonarnym, dzieci pozostawały pod
opieką animatorów, którzy dbali o ich aktywny wypoczynek. Ponadto
beneficjenci od marca 2017 roku zostali objęci indywidualnym poradnictwem psychologicznym. Łącznie wsparciem w ramach projektu od
2016 r. objęto 22 osoby.
Realizowany projekt zakłada wsparcie dla 44 osób. Kolejna rekrutacja do projektu planowana jest w lipcu 2017 roku. Regulamin oraz
deklaracja udziału w projekcie dostępne są na stronie www.gops.iwanowice.pl w zakładce „Projekty EFS”. Wszelkie informacje udzielane są
również w siedzibie GOPS Iwanowice lub pod numerem telefonu 12388-40-03 wew. 28, w godzinach pracy Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach w 2017 roku
kontynuuje realizację projektu pt. „Czas na zmiany – zainwestuj w siebie”, poddziałanie 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu
jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.
Do tej pory uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych w zakresie komunikacji. W czasie, gdy rodzice

Zapraszamy!

Barbara Piekara
Pracownik GOPS

Projekt „Czas na zmiany – zainwestuj w siebie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/16.
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Wspomnienie
żołnierzy,
którzy zgineli
w wojnie
obronnej
w 1939
Wojna w każdej epoce jest tragiczna dla zwykłych ludzi.
Dopóki żyje wojenne pokolenie, to w rodzinach wspomina się
tych co polegli w boju, oraz tych co zostali zamordowani przez
wroga. Mijają jednak lata i z czasem zapominamy kto z rodziny
oddał życie za ojczyznę, a komu udało się przeżyć. Dużo możemy się dowiedzieć z tablic nagrobnych.
Oto Franciszek Lepiarczyk z Iwanowic – Kolonii, urodzony w
1913 roku był żołnierzem Armii Kraków i zginął 8 września 1939
roku w bitwie pod Radłowem, niedaleko Tarnowa. Tam też został pochowany wraz z pozostałymi, którzy tam polegli w boju
z Niemcami. Zaś na cmentarzu parafialnym w Iwanowicach
istnieje tylko pusta mogiła z tablicą zamieszczoną ku pamięci
potomnych.
Innym rodem z Iwanowic żołnierz to Stanisław Chwastowski, który poległ we wrześniu 1939 roku w obronie Warszawy.
Pochowano go na Cmentarzu Powązkowskim na kwaterze
grobów poległych wówczas obrońców stolicy. Podobno mama
Chwastowskiego do końca życia nie dowiedziała się że syn zginął, a miała wciąż nadzieję że gdzieś żyje.
Warto też wspomnieć żołnierza pochodzącego z niedalekich
Słomnik, bohaterskiego porucznika artylerii Stanisława Brykalskiego. Wielu z nas usłyszało kiedyś o bohaterskiej, wręcz spartańskiej obronie w systemie umocnień pod Wizną, koło Łomży,
gdzie rzeka Brda wpada do Narwi. Tamtędy od wieków wiodło
naturalne przejście pomiędzy bagnami, z Prus Wschodnich na
Podlasie. W tym to strategicznym rejonie Polacy, tuż przed wybuchem II Wojny Światowej budowali betonowe umocnienia.
Nie zdążono wykończyć wszystkich zaplanowanych bunkrów

i nie zaopatrzono stanowiska ogniowego w odpowiednią ilość
dział i karabinów. Ale i to co wybudowano zrobiło na polskich
dowódcach podziw i uznanie. Dowódcą całego systemu umocnień został kapitan Władysław Raginis, a jego zastępcą i zarazem
dowódcą artylerii, słomniczanin, porucznik Stanisław Brukalski.
Zaraz po przybyciu obydwaj dowódcy złożyli przysięgę że żywi
nie poddadzą się Niemcom i tym gestem zaimponowali ponad
siedmiuset żołnierzom, którzy obstawiali stanowisko bojowe.
Jak przewidywano przeszła tędy cała kolumna pancerna z Prus
Wschodnich, dowodzona przez generała niemieckiego Meinza
Guderiana i została zatrzymana na parę dni przez skuteczny
polski ogień zaporowy z polskich umocnień. Z dnia na dzień
zwiększała się nawałnica ognia niemieckiej artylerii i lotnictwa.
Porucznik Brykalski poniósł śmierć, rażony pociskiem, który
przeszył mu głowę. Z dnia na dzień nawałnica niemieckiego
ostrzału rosła, a Polakom kończyła się amunicja. Kapitan Raginis
zdecydował o kapitulacji, aby nie doprowadzić do bezsensownej rzezi polskiej załogi, pozbawionej już amunicji. Sam jednak
Raginis pozostał w bunkrze i popełnił samobójstwo, chcąc być
wiernym złożonej kiedyś przysiędze.
Podobnie zacięty bój prowadzili Polacy pod Janowem koło
Lwowa. To podczas tej walki został ciężko ranny Piotr Rachwaniec, rodem ze Starego Krasieńca. Koledzy – żołnierze dostrzegli
jednak tląca się w ciele Piotra iskierkę życia i zadbali aby pod
okiem lekarzy powoli wracał do zdrowia w szpitalu w Brzuchowicach. Powoli, bardzo powoli wrócił do zdrowia, a dzięki woli
Opatrzności dożył godnego wieku 102 lat.
Adam Miska
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1% podatku dla dzieci
potrzebujących pomocy

Szanowni Państwo,
Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym. Potrwa do końca kwietnia. Składając PIT możemy wpłacić 1% podatku na
rzecz potrzebujących pomocy, chorych dzieci z terenu Gminy Iwanowice. Rehabilitacja, lekarstwa, zabiegi, operacje, wyjazdy i wizyty u lekarzy
specjalistów oraz sprzęt ratujący i pozwalający normalnie żyć - wszystko to tylko część olbrzymich wydatków, jakie ponoszą rodzice tych dzieci. Dzieci często wymagają również całodobowej opieki. Dla rodziców jest to nie tylko obciążenie finansowe, ale psychiczne i fizyczne. Dlatego
tak ważna jest pomoc i wsparcie, które pozwalają im poczuć, że nie są sami.
Na nasz apel o pomoc może odpowiedzieć każdy. Wystarczy w rozliczeniu podatkowym za 2016 rok wpisać dane wybranego dziecka i wyrazić zgodę na przekazanie 1% podatku dochodowego. Resztę załatwi za nas Urząd Skarbowy.
Prosimy o wsparcie finansowe dla dzieci z terenu naszej Gminy.
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 event firmowy
 wieczór panieński / kawalerski
 akcję promocyjną?

Fotobudka jest tym czego szukasz!
Zapraszamy do współpracy: tel. 888 666 815, fotobudkafundi@op.pl
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Fotobudka Fundi

FOTOBUDKA najlepszy sposób
na świetną zabawę i niebanalne
Fotobud
podejście do atrakcji.
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