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dla OSP Sułkowice
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Dzień Dziecka

90 lat

OSP Biskupice

www.uniwersytetdzieciecy.humanitas.edu.pl

DLA KOGO?
• Zajęcia są skierowane do dzieci w wieku 4-6 i 6-12 lat, ciekawych
świata i nie bojących się zadawać pytań.

PROGRAM
• Uniwersytety Dziecięce WSH to comiesięczne wykłady oraz ciekawe
eventy rodzinne, konkursy i wycieczki.
• Celem inicjatywy jest zainspirowanie małych Studentów do własnych
poszukiwań i pokazanie im różnorodności świata nauki.

IWANOWICKI

Patronat Wójta Gminy Iwanowice dra Roberta Lisowskiego

gdzie i kiedy?

Z HUMANITAS

NAUK

ODKRYJ
TA JEMNICE

GODOWSKI

TYSKI

KRZYŻANOWICKI

Biuro Uniwersytetu
Międzypokoleniowego
pokój 105

PSZCZYŃSKI

BĘDZIŃSKI

PORĘBSKI

Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

UNIWERSYTET DZIECIĘCY
W PIEKARACH ŚLĄSKICH

MICHAŁOWICKI

SIEWIERSKI

e-mail: sud@humanitas.edu.pl
tel.: 600 105 578

Zapisy przyjmowane są wyłącznie on-line poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony
na stronie: www.uniwersytetdzieciecy.humanitas.edu.pl

Rejestracja

Koszt uczestnictwa w całorocznych zajęciach to tylko 100 zł
(dla rodzeństw przewidziano zniżki).

Opłaty

• Uniwersytet Dziecięcy to interaktywne spotkania z nauką.
• Wykłady odbywają się raz w miesiącu – w sobotę, Sali Gimnastycznej Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach (budynek Gminnego Zespołu Szkół
w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 98), w godzinach dopołudniowych.
• Zajęcia będą odbywać się w dwóch modułach wiekowych:
dzieci w wieku- 4-6 lat zapraszamy W TYGODNIU na godz. 10:00 („Przedszkolak na Uczelni”)
dzieci w wieku- 6-12 lat zapraszamy W SOBOTĘ na godz. 9:00 (moduł „Uniwersytet Dziecięcy”)
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KONTAKT

Szanowni Państwo
Pół roku 2017 już za nami, a wraz z nim
czas kolejny podsumowań, dlatego oddajemy w Państwa ręce już następny numer
gazety ,,Głos Iwanowic”. Drugie wydanie
kwartalnika podsumowuje wydarzenia
gminne oraz kulturalne i oświatowe. Zapoznacie się Państwo ze zmianami w ustawie
antysmogowej i wycince drzew, o działaniach oraz sukcesach jednostek OSP oraz
uczniów z terenu naszej gminy. Czytając
kolejny numer gazety uzyskacie informacje
o budowie sieci wodociągowej i zaplanowanych projektach.
Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się
wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po
wielu miesiącach ciężkiej pracy. Wszystkim
czytelnikom oraz mieszkańcom naszej gminy życzę by tegoroczne wakacje były ciepłe,
radosne, aktywnie spędzone, a przede
wszystkim bezpieczne.

70-lecie OSP Celiny
23 lipca 2017 godz. 14:00

Msza Święta, odznaczenie Druhów,
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta „TEMPO” z Iwanowic,
Orkiestra Dęta „HEJNAŁ” z Sieciechowic,
występ Zespołu Śpiewaczego Celinianki,
konkursy, zabawy i atrakcje dla dzieci,
zabawa taneczna z zespołem INDEX

Po wakacjach pojawi się następny już
trzeci numer „Głosu Iwanowic”, a póki co
zapraszamy do poczytania tego który mają
Państwo w rękach.
Życzę miłej i przyjemnej lektury.
MONIKA ŚWIĄTEK – Redaktor Naczelna

Głos Iwanowic
Redaktor naczelna
Monika Świątek
gckib@iwanowice.pl
Wydawca
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
tel. 12 388 40 03 wew. 29
web. www.iwanowice.pl
Iwanowice Włościańskie 99
32-095 Iwanowice
Projekt i skład graficzny
Mariusz Nowak { mariusznowak.net

50-lecie OSP Zalesie
19 sierpnia 2017 godz. 14:00
Msza Święta, odznaczenie Druhów,
konkursy, zabawy i atrakcje dla dzieci,
zabawa taneczna z zespołem KUMPLE

Druk
pressprint.pl
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmian tytułów i poprawek stylistycznych
oraz odrzucenia nadesłanych tekstów bez podania przyczyny. Materiałów
nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Przekazując materiały do publikacji
przekazujący automatycznie oświadcza, że jest ich autorem lub posiada
zgodę na ich publikację. Przedruk w całości lub fragmentach zabroniony
bez pozwolenia Redakcji.
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Projekty realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Iwanowice
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Plan inwestycyjny

z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
punktów za dokumentację projektową. Niestety w grudniu 2016 r. podano szczegółowe
informacje dotyczące punktowanych kryteriów i okazało się, że wszystkie odcinki kanalizacyjne posiadające pozwolenia na budowę
z decyzją środowiskową sprzed października
2008 r. będą mogły uczestniczyć w konkursie
jeśli uzyskają nową decyzję środowiskową,
spełniającą kryteria jakie weszły w życie właśnie od tego okresu. Oznacza to, że aby móc
aplikować do konkursu MRPO musimy na
nowo rozpocząć projektowanie na tych odcinkach kanalizacji i uzyskać aktualne decyzje środowiskowe. Pomijając już dodatkowe
koszty jakie pochłonie ponowne przygotowanie projektu budowlanego oraz wydłużony czas realizacji to szanse na dofinansowanie
znacznie spadły. W efekcie złożyliśmy wniosek na ten konkurs w systemie zaprojektuj i
wybuduj dla następujących odcinków: Iwanowice Włościańskie (w kierunku Kolonii do
skrzyżowania z drogą na Zagaje), Iwanowice
Dworskie - Babia Góra, Maszków - w kierunku
Żerkowic oraz Sieciechowice - w kierunku Celin, Grzegorzowic i Folwarku. W sumie będzie
to prawie 6 km kanalizacji. Całkowita wartość
projektu wynosi ok. 4 000 000 zł, w tym planowane dofinansowanie ok. 2 800 000 zł.
W związku z powyższym postanowiliśmy
zmodyfikować plan rozbudowy kanalizacji i
założyć dużo większy niż pierwotnie, wkład
własny Gminy w to przedsięwzięcie. Poniższy
plan musi uzyskać akceptację radnych Rady
Gminy Iwanowice na etapie uchwalania budżetów gminy na poszczególne lata.
Inwestycje z zakresu budowy kanalizacji
w najbliższych latach planujemy w sposób
następujący:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej jest dla
naszej gminy priorytetem. Po 2020 roku będą
weryfikowane współczynniki skanalizowania
gmin i jeśli będą poniżej założeń określonych
w tzw. aglomeracjach to samorządy będą
płacić kary finansowe. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy w ubiegłej kadencji wszystkich
możliwości jakie dawały nam środki unijne z
poprzedniego okresu programowania. Obecnie pieniędzy unijnych na ten cel jest mniej
oraz trudniej je otrzymać.
Na chwilę obecną Gmina Iwanowice posiada pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej pochodzące jeszcze sprzed paździer- 2017
nika 2008 r. na odcinkach liczących ponad 10 (założenia wynikają z budżetu na ten rok)
km, w takich miejscowościach jak: Sieciecho1. Rozbudowujemy kanalizację w Iwanowice (Rynek, Folwark, Grzegorzowice), Iwano- wicach Włościańskich i Dworskich (Ogrody
wice (Ogrody, Babia Góra, w kierunku Poskwi- - Iwanowice Włościańskie, Iwanowice Dwortowa Starego i Widomej) oraz Lesieniec. Gdy skie - droga w kierunku Poskwitowa Starego)
w 2016 r. ogłoszono konkurs w ramach Mało- z środków własnych i pożyczki z Wojewódzpolskiego Regionalnego Programu Operacyj- kiego Funduszu Ochrony Środowiska - koszt
nego (Poddziałanie 5.3.2) na budowę kanali- ok. 550 000 zł.
zacji w aglomeracjach postanowiliśmy złożyć
2. Kończymy rozbudowę kanalizacji w kiekompleksowy projekt, który obejmowałby runku Sieciechowic (etap I, który został rozposwym zasięgiem budowę następujących od- częty w ubiegłym roku) - koszt ok. 80 000 zł
cinków: w Iwanowicach (Ogrody, Babią Górę
3. Jeśli uda nam sie uregulować geodezyji drogi w kierunku Poskwitowa Starego oraz nie tzw. „ścieżkę” z Iwanowic Dworskich w kieWidomej) oraz Sieciechowicach (Rynek, Zako- runku Poskwitowa Nowego, rozpoczynamy
ściele, droga w kierunku Celin oraz w kierunku projektowanie kanalizacji i chodnika w tym
Folwarku i Grzegorzowic). W sumie byłoby to miejscu - koszt ok. 40 000 zł.
prawie 5 km kanalizacji o wartości ok. 3 mln
4. Kontynuujemy projektowanie kanaliza200 tys. zł. Przy założeniu, że poziom dofinan- cji na Ulesiu (Iwanowice Dworskie) - koszt ok.
sowania będzie wynosił 85%, to wkład Gminy 30 000 zł.
byłby na poziomie ok. 500 000 zł. Powyższe
założenie miało duże szanse powodzenia, 2018
1. Rozbudowujemy kanalizację w Sieciebowiem posiadając aktualne pozwolenia na
chowicach
- II etap (centrum, Zakościele oraz
budowę otrzymalibyśmy maksymalną liczbę
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wyjścia w kierunku Lesieńca, Celin, Grzegorzowic i Folwarku) z środków własnych i pożyczki z WFOŚiGW - koszt. ok. 1 400 000 zł. To
zadanie jest konieczne do zrealizowania w
przyszłym roku, jeśli chcemy dokonać rewitalizacji rynku w Sieciechowicach, na który będziemy starać się otrzymać dofinansowanie
unijne.
2. Kanalizujemy odcinek w Iwanowicach
Dworskich w kierunku Widomej (przy przebudowywanej drodze powiatowej z środków
unijnych). Inwestycja ta będzie realizowana
wraz z przebudową drogi. Koszt ok. 100 000 zł.
3. Kończymy projektowanie kanalizacji na
„ścieżce” w kierunku Poskwitowa Nowego oraz
Iwanowicach Dworskich - Ulesiu.
5. Jeśli otrzymamy dofinansowanie z
MRPO rozpoczynamy projektowanie i budowę kanalizacji w Iwanowicach Dworskich i
Włościańskich (Babia Góra i Kolonia), Maszkowie w kierunku Żerkowic oraz Sieciechowicach w kierunku Grzegorzowic, Celin i
Folwarku. Koszt około 4 000 000 zł. Powyższa
inwestycja może być realizowana maksymalnie przez 36 miesięcy, czyli powinna zostać
zakończona na przełomie 2020/2021 r.

2019

1. Budowa kanalizacji w Iwanowicach
Dworskich (ścieżka i Ulesie)
2. Kontynuowanie kanalizacji finansowanej z MRPO.
2020 r.
1. Dokończenie kanalizacji finansowanej
z MRPO.
2. Budowa kanalizacji na Lesieńcu.
Po 2020 roku należy podjąć strategiczne
decyzje w jakim kierunku kontynuować rozbudowę kanalizacji. Wydaje się, że stosunkowo łatwo można byłoby skanalizować Iwanowice Włościańskie (kolonia) idąc wzdłuż rzeki
Minóżka w kierunku Sułkowic - obejmując
kanalizacją także część tej miejscowości. Warto również rozważyć rozbudowę kanalizacji
w kierunku Krasieńca Zakupnego - od Babiej
Góry, Poskwitowa Starego czy też Widomej i
Grzegorzowic. Konieczna w tym względzie
byłaby także przebudowa oczyszczalni w
Iwanowicach, aby mogła przyjąć większą
ilość ścieków. W przypadku centrum Naramy i
Naramy - Łaziec warto rozważyć współpracę z
Gminą Zielonki oraz Gminą Skała i dołączenie
tych miejscowości do istniejących sieci kanalizacyjnych w Owczarach i Szczodrkowicach.

Oczyszczalnie przydomowe

Otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW
na budowę kanalizacji i przydomowych
oczyszczalni ścieków. Zakładamy w ramach
tego projektu budowę 112 „przydomówek”
na kwotę 2 200 000 zł, w tym dofinansowanie unijne wyniesie 63,3% tej kwoty. Projekt
będzie realizowany w 2017 i 2018 r. W ramach
tego projektu wykonamy także 400 metrów
nowego wodociągu w Maszkowie.
Więcej o planowanych inwestycjach wodociągowych napiszę w późniejszym czasie.

Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

z życia gminy

Wybudujemy 112
oczyszczalni
przydomowych

Bezpieczna
Małopolska
dla jednostek OSP

Projekt Gminy Iwanowice pn. Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
przebudowa sieci wodociągowej na terenie
Gminy Iwanowice otrzymał dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Koszty kwalifikowane zadania wynoszą 2
284 650,64 zł. Dofinansowanie z PROW wyniesie 63.63% tj. 1 453 722 zł. Projekt znalazł
się wśród 42 wniosków, które spośród 128
złożonych otrzymały dofinansowanie. W ramach projektu zostanie wybudowanych 112
oczyszczalni przydomowych oraz ok. 500
metrów sieci wodociągowej w Maszkowie.
Projekt będzie realizowany w latach 20172018. O szczegółach związanych z realizacją
zadania będziemy informować po podpisaniu umowy i przeprowadzeniu postępowania
przetargowego

Ponad 24 000 zł (jedna z najwyższych
dotacji) otrzyma Gmina Iwanowice na doposażenie w sprzęt bojowy jednostek OSP
z terenu gminy. Całkowita wartość projektu
wynosi 53 500 zł. W ramach tegorocznej edycji zakupimy dla OSP Władysław - kompletny
system selektywnego wybierania, dla OSP
Celiny - piłę ratowniczą oraz 7 toreb medycznych PSP R1 dla OSP Biskupice, Grzegorzowice, Krasieniec, Narama, Maszków, Sułkowice
i Zalesie..

Samochód
pożarniczy dla OSP
Maszków

Ochotnicza Straż Pożarna w Maszkowie
wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo gaśniczy marki Volvo FL6 zabudowany
przez firmę Saxon. Samochód został wyprodukowany w 2002 r. Posiada na wyposażeniu
m.in. autopompę o wydajności 2700 l/min,
dwa szybkie natarcia zwijane automatycznie, zbiornik na wodę o pojemności 2000
l., cztery uchwyty na aparaty zamontowane
w kabinie, maszt oświetleniowy oraz liczne
skrytki na sprzęt pożarniczy. Koszt zakupu
wyniósł 123 tys. zł brutto i został w całości
sfinansowany z budżetu Gminy Iwanowice.

Małopolskie Remizy
dla OSP Maszków
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął
uchwałę o przyznaniu dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach konkursu
Małopolskie Remizy 2017. Z przyjemnością
informujemy, że OSP Maszków otrzymała
dofinansowanie w kwocie 38 401 zł na prace
remontowo-budowlane w remizie. W sumie
złożono 148 wniosków a dofinansowanie
otrzymało 85 gmin. Wniosek OSP Maszków
został także rekomendowany do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Dziękujemy Panu Marszałkowi
Wojciechowi Kozakowi oraz Panu Radnemu
Sejmiku Małopolskiego Adamowi Domagale
za otrzymane dofinansowanie.

Lokalny Ośrodek
Wiedzy i Edukacji
dla Gminy
Iwanowice

WIADOMOŚCI

Milionowe
inwestycje na
drodze krajowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad rozpoczęła realizację inwestycji
na drodze krajowej nr 7 na terenie Gminy Iwanowice w miejscowości Widoma,
Zalesie i Maszków. Wykonana została nowa
nawierzchnia asfaltowa śr. grubości 9
cm. na odcinku od Domiarek do Maszkowa. Przewidywana wartość tej inwestycji
wyniesie ponad 2,2 mln złotych. Natomiast,
na przełomie czerwca i lipca br. rozpocznie
się budowa chodnika w ciągu w/w drogi w
miejscowości Maszków do przystanku autobusowego „Maszków” w kierunku Krakowa.
Powstanie odcinek ok. 450 mb i będzie
kontynuacją wykonanego chodnika w 2015
r. Koszt inwestycji to ok. 400 tys. zł. Gmina
Iwanowice w 2015 r. wykonała i przekazała
GDDKiA projekt przedmiotowego chodnika. Wartość opracowanej dokumentacji to
kwota 20 000,00 zł. W tym roku z budżetu
Gminy Iwanowice zostaną także wymienione wiaty przystankowe przy drodze krajowej
w miejscowościach Domiarki, Widoma i
Maszków (w sumie postawionych zostanie 6
nowych wiat). Koszt tej inwestycji wyniesie
ok. 30 tys. zł.

Projekt dotyczący utworzenia Lokalnego
Ośrodka Wiedzy i Edukacji dla osób dorosłych powstanie w Gminie Iwanowice. Nasz
projekt znalazł się na 5 miejscu listy rankingowej. Dofinansowanie wynosi blisko 250
000 zł. Dzięki projektowi mieszkańcy naszej
Gminy zyskają możliwość udziału w różnych
formach kształcenia i rozwoju kompetencji.
Projekt rozpocznie się w okresie wakacyjnym od przygotowania diagnozy potrzeb
dla potencjalnych uczestników. Działania
merytoryczne rozpoczną się od września
br. O szczegółach projektu napiszemy w
kolejnym numerze Głosu Iwanowic.
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Nowe stawki
opłat za śmieci

od 1 sierpnia 2017

Pod koniec maja br. odbył się przetarg na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwanowice. Dotychczasowa umowa z firmą TAMAX kończy się bowiem z dniem 30 czerwca 2017 r. Ofertę na
zapytanie przetargowe złożyła tylko jedna firma ... TAMAX, która zaproponowała kwotę 730 036,80 zł/rocznie za swoje usługi. Dotychczas
TAMAX wywoził odpady z terenu naszej gminy za kwotę 486 000 zł, co
oznacza roczny wzrost o 244 036,80 zł. Tzw. „ustawa śmieciowa” mówi
jasno, Gmina nie może zarabiać ani dokładać do gospodarki odpadami. Oznacza to, że wyłącznie z opłat od mieszkańców możemy pokryć
koszty wywozu odpadów.
Na chwilę obecną opłaty za wywóz odpadów w Gminie Iwanowice
są jedne z najniższych w Powiecie Krakowskim. Od nieruchomości zamieszkałych od 1 do 4 osób, które deklarują segregowanie odpadów
pobieraliśmy opłatę 6 zł/osoba; od nieruchomości zamieszkałych od 5
do 12 osób segregujących odpady, kwotę 5 zł/osoba i od nieruchomości zamieszkałych od 1 do 12 osób, które nie zadeklarowały segregacji
pobieraliśmy opłatę 10 zł/osoba.
Obecnie 2 231 nieruchomości na terenie naszej gminy płaci za

Wycinka drzew
na nowych
zasadach
Od 17 czerwca br. obowiązują nowe przepisy w zakresie wycinki
drzew. Według nowelizacji ustawy o ochronie przyrody bez zgłoszenia można wyciąć drzewo do określonego obwodu pnia.

Wycinka bez zezwolenia
Zgodnie z nowelizacją osoba fizyczna nie będzie musiała zgłaszać
do Gminy wycinki drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli obwód
pnia mierzonego od podstawy na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał:
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odpady segregowane. W tej grupie liczba nieruchomości zamieszkała
przez 1 do 4 osób stanowi 64,3%. Tylko 11,9% nieruchomości zamieszkałych od 1 do 12 osób płaciło miesięcznie 10 zł od osoby, gdyż nie zadeklarowały segregacji odpadów. Roczny koszt gospodarki odpadami
w Gminie Iwanowice wynosił 562 500 zł i obejmował umowę z firmą
TAMAX, koszty zatrudnienia pracownika w UG oraz pozostałe koszty
biurowe związane z utrzymaniem tego miejsca pracy. Po przetargu
koszty te wzrosną do ponad 800 000 zł/rocznie. W związku z powyższym za zgodą Rady Gminy wprowadzamy następujące zmiany w
opłatach za śmieci od 1 sierpnia 2017. Od nieruchomości zamieszkałych od 1 do 4 osób, które deklarują segregowanie odpadów wprowadzamy opłatę 8 zł/osoba; od nieruchomości zamieszkałych od 5 do
12 osób segregujących odpady, kwotę 6 zł/osoba i od nieruchomości
zamieszkałych od 1 do 12 osób, które nie zadeklarowały segregacji
wprowadzamy opłatę 15 zł/osoba. Powyższe zmiany oznaczają minimalny wzrost opłat dla większości gospodarstw segregujących śmieci
- o 2 zł lub 1 zł w zależności o liczebności danej rodziny i 50% wzrost
opłat dla osób, które odpadów nie segregują (z kwoty 10 zł do 15 zł
od osoby). Tym samy chcemy zachęcić jeszcze większą liczbę mieszkańców do segregowania odpadów, co przełoży się na oszczędności w
ich domowym budżecie. Proponowane stawki będą obowiązywać na
okres 2,5 roku, bowiem na taki czas zostanie podpisana kolejna umowa z firmą TAMAX.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz
klonu srebrzystego;
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Także właściciele gruntów rolniczych nie muszą zgłaszać drzew i
krzewów do wycinki, jeśli są one usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Wycinka z zezwoleniem
Jeżeli drzewa będą miały większy obwód, planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w Gminie. Zgłoszenie ma zawierać imię i nazwisko
wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być
usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa
na nieruchomości.
Kiedy dokona się takiego zgłoszenia, urzędnik będzie musiał w ciągu 21 dni przeprowadzić oględziny drzewa, które miałoby zostać usunięte. Następnie Gmina będzie miała 14 dni na wydanie ewentualnego
sprzeciwu. Jeśli nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) wówczas
będzie można dokonać wycinki.
Zgodnie z prawem Gmina będzie mogła nie zgodzić się na wycinkę m.in. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie
przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło
znamiona drzewa pomnikowego.
Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od
dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o
pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły
usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.
Nowelizacja przywraca też konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew
w pasie przydrożnym. Wyjątek będą stanowić niektóre gatunki topoli.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy dostępny jest wzór
wniosku-zgłoszenia planowanej wycinki drzew lub krzewów.
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Co oznacza uchwała
antysmogowa dla mieszkańców
Gminy Iwanowice?
Od 1 lipca br. na terenie Małopolskim
będzie obowiązywać tzw. „uchwała antysmogowa” przyjęta przez Sejmik Województwa
Małopolskiego w styczniu 2017 r. Jej głównym założeniem jest określenie minimalnych
norm jakościowych paliw stałych dopuszczonych do użytkowania.

1. Ogranicza powstawanie nowych
źródeł emisji zanieczyszczeń
Od 1 lipca 2017 roku nie będzie możliwa
w Małopolsce eksploatacja nowego kotła na
węgiel lub drewno lub kominka na drewno o
parametrach emisji gorszych niż wyznaczone
w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.
Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na
nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania
ekoprojektu.
Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania
elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie
wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub
ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla
lub drewna, będą zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych
rozporządzeniach.

2. Wyznacza długie okresy
przejściowe dla obecnie
użytkowanych kotłów na węgiel i
drewno
Do końca 2022 roku konieczna będzie
wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.
Mieszkańcy będą mieli 6 lat na wymianę tych
kotłów.
Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż
podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Mieszkańcy będą mieli na ich
wymianę 10 lat. To dłużej niż żywotność tych
kotłów, która w praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8-10 lat.
Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już
eksploatowane lub zostaną zainstalowane
do końca czerwca 2017 roku będą mogły być
użytkowane do końca swojej żywotności.

3. Wprowadza wymagania dla
jakości stosowanych paliw, aby
wyeliminować odpady węglowe i

mokre drewno
Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce
zacznie obowiązywać zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy
o ziarnach do 3mm, który zawiera duże ilości
wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.
Wprowadzony zostanie zakaz spalania
drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.
Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche
drewno charakteryzuje się znacznie wyższą
kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń
niż drzewo surowe.

4. Wprowadza obowiązek
doposażenia kominków w urządzenia
redukujące emisję
Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane
kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”)
będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w
ramach wymiany na nowy.
Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których
sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%.
Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub
instrukcja kominka.
Kominki, które nie spełniają wymagań w
zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej
na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku
będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

5. Kontrola przestrzegania
wprowadzanych ograniczeń
Kontrola
przestrzegania
wymagań
uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników gmin, policję) na podstawie udostępnianych przez użytkowników
dokumentów – np. dokumentacji technicznej,
instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie
wymaganych poziomów sprawności i emisji.
Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich
dokumentów, będzie domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500zł
lub grzywną do 5 000 zł.
Podsumowując, poniżej przedstawiamy
kilka porad dla mieszkańców naszej gminy w
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związku z wymogami uchwały antysmogowej:
Osoby, którzy będą kupować węgiel na
opał powinni domagać się od sprzedawców
dokumentów potwierdzających (na piśmie)
odpowiednie parametry zakupionego towaru, oraz aby zakup ten został udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub
fakturą). Dopuszcza się również możliwość
umieszczenia informacji dotyczącej jakości
paliwa stałego na dowodzie sprzedaży. W
przypadku drewna należy zabezpieczyć go
we własnym zakresie przed zawilgoceniem.
Dokument potwierdzający jakość nabywanego węgla musi zawierać informacje na
temat zakupionego opału, czyli:
udziału masowego frakcji drobnej,
wartości opałowej,
zawartości popiołu,
zawartości siarki.
Z kolei dokument potwierdzający jakość
nabywanego drewna musi zawierać informacje na temat stopnia wilgotności biomasy.
Przy zakupie drewna należy zwrócić uwagę sprzedawcy, aby paliwo było odpowiednio
suche. Co ważne, drewno po zakupie może
ulec zawilgoceniu w wyniku niewłaściwego
składowania. Dlatego też po dostarczeniu do
miejsca, w którym drewno będzie składowane przed spaleniem, należy je odpowiednio
przechowywać w suchym, chłodnym, zadaszonym miejscu, bez dostępu wilgoci.
W przypadku braku dokumentów potwierdzających odpowiednią jakość paliw,
ewentualnie braku dowodu zakupu, kontrolerzy wyznaczeni przez Urząd Gminy będą mieli
prawo podjąć działania kontrolne mające na
celu weryfikację jakości węgla lub drewna
spalanych w piecu lub kominku oraz składowanych na posesji z przeznaczeniem do spalenia. W przypadku wątpliwości co do jakości
paliwa, pobrane próbki mogą zostać wysłana
do badań w certyfikowanym laboratorium
pod kątem spełnienia norm jakościowych.
Kontynuacja dalszych działań będzie zależeć
od wyniku badań laboratoryjnych.
Więcej informacji na temat uchwały
antysmogowej można przeczytać na stronie http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/
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Oświadczenie
Wójta Gminy w
sprawie nadużyć
w GOPS

Szanowni Państwo,
W październiku ubiegłego roku na skutek
wewnętrznej weryfikacji wydatków w GOPS
stwierdzono, że w przypadku jednej z osób
korzystających ze świadczeń wychowaw-

czych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została dokonana podwójna wypłata na
kwotę 1500 zł. Okazało się, że jedna z pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przywłaszczyła sobie te środki, podrabiając
podpis osoby, której to świadczenie przysługiwało oraz które zostało już wcześniej
wypłacone. W związku z powyższym złożyłem w październiku 2016 r. zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do
prokuratury, jednocześnie wobec tej osoby
zostały wyciągnięte konsekwencje w postaci
dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Pracownica zwróciła przywłaszczoną kwotę 1500 zł
na konto GOPS.
W styczniu br. na moje zlecenie oraz
kierownika GOPS rozpoczęła się kontrola
zewnętrznych audytorów w GOPS w zakresie wydatków alimentacyjnych i świadczeń
rodzinnych wypłacanych w latach 20132016. W badanym okresie wykryto 63 przypadki nienależnie wypłaconych i pobranych
świadczeń na łączną kwotę ponad 100 tys. zł.
Prokuratura prowadząca sprawę z październikowego zgłoszenia została powiadomiona
o dodatkowych nadużyciach pismem z 20
marca 2017 r. Jednocześnie w dniu 21 marca
br. odbyło się spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie służby Wojewody
zostały poinformowane o całej sprawie i zostały im przekazane dokumenty z audytu oraz
zawiadomień prokuratorskich. Po marcowej
sesji Rady Gminy o całej sprawie zostali także
poinformowani radni Gminy Iwanowice.
Ponadto, w marcu br. w ramach kontroli
zarządczej dokonano weryfikacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie
organizacji wewnętrznej i funkcjonowania

Świadczenie
wychowawcze
Program Rodzina 500+
Nowy okres zasiłkowy 01.10.2017 – 30.09.2018
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na
okres od 1 października 2017r. do 30 września 2018r., dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2016r.
Termin składania wniosków od 01.08.2017 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde drugie i kolejne
dziecko do dnia ukończenia 18. roku życia dziecka niezależnie od
dochodów rodziny, oraz rodzinom na pierwsze i//lub jedyne dziecko
w przypadku spełnienia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:
• 800,00 zł netto miesięcznie
• 1.200,00 zł netto miesięcznie - jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne.
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Ośrodka, obiegu dokumentów, gospodarki
finansowej oraz ochrony danych osobowych.
Nie stwierdzono większych uchybień.
To co wydarzyło się w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej jest bardzo naganne i
podlega weryfikacji w oparciu o kodeks karny. Jednakże wszystko na to wskazuje, że podejrzenia o defraudację dotyczą jednej osoby,
która już nie pracuje w GOPS. Będzie dużym
nadużyciem twierdzenie, że za te nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą wszystkie osoby, które pracują w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej. Pracownicy GOPS wykazują dużą aktywność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na programy
wsparcia dla klientów, aktywnie angażują się
w akcje na rzecz mieszkańców oraz dzieci i
młodzieży. Wystarczy przypomnieć choćby
projekt unijny „Czas na zmiany - zainwestuj w
siebie”, czy też utworzenie Ośrodków Wsparcia dla Seniorów i Dzieci jakie funkcjonują
przy szkołach na terenie naszej Gminy. Ponadto, co roku w ramach dodatkowej aktywności pozyskują żywność dla podopiecznych
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ubiegłym roku wydano
27 ton żywności, która trafiła do 323 osób z
terenu Gminy Iwanowice.
Gmina Iwanowice podejmie stosowne kroki prawne w celu odzyskania przywłaszczonej kwoty środków pieniężnych.
Obecnie trwa w GOPS kontrola na zlecenie
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. O
wynikach kontroli będziemy informować na
stronach internetowych Urzędu Gminy Iwanowice.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

Zasiłki rodzinne:
Nowy okres zasiłkowy 01.11.2017 – 31.10.2018
Termin składania wniosków od 01.09.2017
Dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych
w 2016r.
Próg dochodowy w świadczeniach rodzinnych wynosi 754,00 zł
netto na osobę w rodzinie, lub jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne 884,00 zł netto na osobę.
Fundusz alimentacyjny:
Nowy okres zasiłkowy 01.09.2017 – 31.08.2018
Termin składania wniosków od 01.08.2017
Dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych
w 2016r.
Próg dochodowy wynosi 725,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej
http://gops.iwanowice.pl
lub telefonicznie 12/388 41 22; 12/388 40 03 w. 22
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INWESTYCJE

Budowa centrum rekreacyjnoturystycznego w Iwanowicach
Kolejny ważny projekt dla
rozwoju Gminy Iwanowice
otrzymał dofinansowanie
unijne.
Tym razem rozpoczynamy działania rewitalizacyjne od zagospodarowania terenu wokół parkingu w
Iwanowicach Włościańskich. Projekt
pn. Budowa nowoczesnego zaplecza
turystyki i rekreacji w Iwanowicach
obejmuje m.in. budowę placu zabaw,
siłowni na powietrzu, miejsc wypoczynku i rekreacji, toalet. Całkowita
wartość projektu wynosi 719 912,85
zł, w tym wartość dofinansowania z
MRPO to kwota 539 934,62 zł (75%).
Realizacja projektu planowana jest w
tym roku.
Jednocześnie przygotowujemy
dokumentację dotyczącą rozbiórki
budynku w którym funkcjonuje parafialne Caritas, które zostanie przeniesione do pomieszczeń tzw. starej
szkoły przy budynku gimnazjum w
Iwanowicach oraz zagospodarowania dwóch placów znajdujących się
przy wjeździe na parking. Na prawy
plac (patrząc od wjazdu na parking)
planujemy przenieść pomnik upamiętniający walkę Polaków w czasie
II wojny światowej. Drugi z placów
będzie stanowił strefę wolnego wypoczynku z fontanną i ławkami.
O szczegółach planowanych
działań i harmonogramie realizacji
inwestycji będziemy informować w
kolejnych numerach Głosu Iwanowic.

UK

UKk

9

U1
4

11

3

12
13

6
8

2

KDG

KP

5

7

14

1

MR1
Głos Iwanowic | 9

z życia gminy

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

90 lat Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Biskupicach
W niedzielę 18 czerwca br. odbyły się uroczystości jubileuszowe - Radny Sejmiku Małopolskiego oraz Wiceprezes Zarządu Wojewódzzwiązane z obchodami 90 - lecia działalności Ochotniczej Straży Po- kiego Związku OSP, druh Leszek Zięba - Prezes Zarządu Powiatowego
żarnej w Biskupicach. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Związku OSP, druh Edward Stopiński - Prezes Zarządu Gminnego OSP,
wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice oraz zaprzyjaź- Tadeusz Nabagło - Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Manione jednostki OSP z gmin ościennych: OSP z Minogi, OSP z Kacic, rek Piekara - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, JaroOSP z Wysocic, OSP z Zielonek oraz OSP z Miłocic. Obchody jubileuszu sław Karczyński - który złożył gratulacje w imieniu Pani Poseł Elżbiety
rozpoczęła Msza św. odprawiona przez ks. proboszcza Ryszarda Su- Dudy, Pana Wojewody Piotra Ćwika oraz Zbigniew Tomaszek - były
chanowskiego - kapelana OSP z Gminy Iwanowice oraz ks. wikariusza Wójt Gminy Iwanowice. Jubileusz uświetniła koncertem muzycznym
Marcina Żuchowicza. Następnie zastępca komendanta gminnego Reprezentacyjna Orkiestra Dęta „Tempo” z Iwanowic pod batutą dyryOSP druh Marcin Misiak złożył druhowi Leszkowi Ziębie - prezesowi genta Piotra Święchowicza.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i mieszZarządu Powiatowego OSP raport i odbył się przegląd pododdziałów.
Po podniesieniu flagi na maszt i przywitaniu zaproszonych gości, na- kańcom za udział w uroczystościach i wspólne świętowanie pięknestąpiło odczytanie kroniki przez Mirosława Rosę - sołtysa a zarazem go Jubileuszu 90-lecia OSP w Biskupicach. Wśród obecnych byli m.in.
radnego z Biskupic oraz odznaczenie zasłużonych druhów. Uchwałą przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, radni Rady Gminy
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Iwanowice na czele z Panem Przewodniczącym Mirosławem Rosą,
małopolskiego nr 10/2017 z dnia 25 marca 2017r. Złotym Medalem za członkowie Zarządu Powiatowego Związku OSP - druhowie Jan Pazasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Zdzisław Pieczy- limąka i Adam Adamek, brygadier Jarosław Ucherek - wieloletni prarak, Jacek Kruk, Bogusław Karnia, Stanisław Wykurz, Adam Mrugalski, cownik PSP w Krakowie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Biskupic
Wiesław Lepiarczyk, Adam Kłusek, Edward Stachura, Adam Padło, Jan i Gminy Iwanowice. W części artystycznej przygotowano dla dzieci
Jagieła, Wacław Stachura. Srebrnymi Medalami za zasługi dla pożar- różnorodne atrakcje do zabawy a dla miłośników tańca zabawę munictwa odznaczeni zostali druhowie: Szczepan Rusek, Maciej Stachura, zyczną z udziałem zespołów Puzon Dance oraz Toporki.
Druhnom i Druhom z OSP Biskupice gratulujemy pięknego JubileRobert Jasiówka, Tomasz Rusek. Brązowymi Medalami za zasługi dla
pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Artur Kaleta, Marian Pycia, uszu oraz życzymy spełniania wszelkich planów i zamierzeń. Niech św.
Mirosław Gadzina, Piotr Padło. Następnie zaproszeni goście w swoich Florian ma Was zawsze w swojej opiece.
wystąpieniach gratulowali OSP Biskupice pięknego jubileuszu i dziękowali za dotychczasową działalności na rzecz mieszkańców. Głos zabrali: Robert Lisowski - Wójt Gminy Iwanowice, druh Adam Domagała
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Ćwiczenia
Taktyczno-Bojowe
W dniu 27 maja 2017 r. druhowie z 13 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwanowice wzięli udział w Gminnych
Ćwiczeniach Taktyczno-Bojowych organizowanych we współpracy z
Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 5 Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie.
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie możliwości działania zastępów OSP z terenu Gminy Iwanowice w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Druhowie zmierzyli się z upozorowanymi zagrożeniami, powstałym w
budynku dworu zlokalizowanego w miejscowości Sieciechowice.
Na koniec nastąpiło uroczyste wręczenie zaświadczeń o odbyciu
szkoleń druhom, którzy w 2017 r. ukończyli Szkolenie Podstawowe
Strażaków Ratowników Członków OSP oraz Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (organizowane
przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie).
Dziękujemy wszystkim druhom, którzy wzięli udział w ćwiczeniach
za zaangażowanie, poświęcony czas oraz pokazanie dużej sprawności
bojowej. Dziękujemy JRG nr 5 z Krakowa, w szczególności brygadierowi Jackowi Kukule za wsparcie organizacyjne i techniczne przy ćwiczeniach.
Ćwiczenia zorganizował Komendant Gminny Krzysztof Ciepły we
współpracy z OSP Sieciechowice, którym również serdecznie dziękujemy. Ćwiczenia obserwowali m.in. Robert Lisowski Wójt Gminy Iwanowice, Edward Stopiński Prezes Gminnych OSP oraz przedstawiciele
PSP z Krakowa.
W dniu 1 czerwca w Damicach w budynku domu nauczyciela odbyły się kolejne ćwiczenia w ramach Mistrzostw Medycznych i Ratowniczych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP woj. małopolskiego. W
ćwiczeniach tych wzięli udział jednostki OSP z Damic, Krasieńca, Naramy oraz Sieciechowic.

Mistrzostwa
Medyczne PSP
1 czerwca br. odbyły się na terenie Gminy Zielonki i Gminy Iwanowice Mistrzostwa Medyczne i Ratownicze Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z woj. małopolskiego.
W naszej gminie ćwiczenia odbyły się w Damicach w budynku
Domu Nauczyciela. Ćwiczenia wizytowali komendanci jednostek
powiatowych oraz Generał Stanisław Nowak Małopolski Komendant Wojewódzki PSP.
Serdecznie dziękujemy druhom z jednostek OSP Damice, Narama i Sieciechowice za pomoc w przygotowaniu budynku do
ćwiczeń oraz w organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeń.
Organizacja mistrzostw na terenie naszej gminy miała nie tylko charakter promocyjny ale przede wszystkim pokazała sprawność oraz przygotowanie organizacyjne naszych jednostek OSP.
Dziękujemy.
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Piknik:
Od dzieciaka
do strażaka
7 maja 2017 roku przy Szkole Podstawowej w Sieciechowicach
odbył się Piknik Rodzinny „Od dzieciaka do strażaka” zorganizowany
przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Iwanowice, OSP Sieciechowice, Szkołę Podstawową w Sieciechowicach oraz grupę nieformalną w składzie: Arkadiusz Niewiadomski, Jadwiga Nogieć, Aleksandra Karnia, Grzegorz Siuta, Anna Stachura, Elżbieta Basoń. Piknik
rozpoczął się prezentacją Iwanowickiej Akademii Futbolu. Następnie
strażacy zorganizowali pokaz ratownictwa medycznego. Kolejnym
punktem pikniku był występ przedszkolaków z Przedszkola Słonecznego w Sieciechowicach. Dzieci w krótkim programie artystycznym
zaprezentowały piosenki i wiersze o strażakach z naszej jednostki a następnie zatańczyły twista i krakowiaka. Występ zakończył pokaz mody

12 | Głos Iwanowic

dziecięcej. Później wszystkie chętne dzieci mogły spróbować Swoich
sił w konkursach Quizowych z wiedzy o OSP, Konstytucji 3 Maja oraz
o piłce nożnej. Następnie strażacy z Sieciechowic przygotowali dla
dzieci i młodzieży konkursy i mini zawody strażackie z torem przeszkód. Podczas trwania pikniku na uczestników czekała słodka niespodzianka ufundowana przez Pana Mariusza Szarawarę i pracowników
Szlachecki Dwór Sieciechowice oraz żurek, zapiekanki, ciepłe napoje
wykonane i wydawane przez Panie z OWS Sieciechowice, którym organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc przed jak i w trakcie pikniku.
Dodatkowo dzieci mogły pomalować sobie twarze za co dziękujemy
Pani Krystynie Kowalczyk. Ogromne podziękowania dla Pani Moniki
Świątek Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek za wsparcie,
pomoc i prowadzenie imprezy.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji pikniku oraz
wszystkim, którzy wsparli jego organizację i przebieg.
Organizatorzy

z życia gminy

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Floriany 2017

Ogólnopolski konkurs na najlepsze
Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
z udziałem OSP i Samorządów
Dnia 4 maja 2017 roku w Karolinie w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” strażacy z OSP Sułkowice
brali udział w finałowej gali „Floriany 2017”. Osobami które reprezentowały wyróżnioną jednostkę straży na gali byli: pan Paweł Adamek
Prezes OSP Sułkowice , pan Stanisław Sołga Naczelnik OSP Sułkowice,
pani Katarzyna Szwajcowska druhna i zarazem sołtys wsi Sułkowice,
oraz gościnnie pani Anna Gałecka Prezes Zarządu Koła Powiatowego
Związku Niewidomych w Olkuszu z którymi projekt był realizowany.
Była to premierowa odsłona plebiscytu skierowana do jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Głównym przesłaniem było inspirowanie, prezentowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa a także edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania
zagrożeń, jak i również podnoszenia jakości życia i rozwoju lokalnych

środowisk. Konkurs adresowany był głównie do Ochotniczych Straży
Pożarnych, które samodzielnie lub wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami
i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty
służące mieszkańcom na terenie ich działania. Do konkursu zgłoszono 375 inicjatyw w 12 różnych kategoriach. Do ścisłego finału zostało
zaproszonych ponad 50 jednostek OSP. W tym zaszczytnym gronie
znalazła się jednostka z naszej Gminy- OSP Sułkowice która wygrała
swoją kategorie otrzymując statuetkę „FLORIANA 2017” wręczoną
przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka . Zwycięscy stanęli do konkursu w kategorii „Integracja Społeczna”
pod hasłem „Aktywne formy wypoczynku, biorące czynny udział w
procesie rehabilitacji”. Celem projektu była aktywizacja oraz integracja
osób niepełnosprawnych wzrokowo z osobami sprawnymi poprzez
przeprowadzenie cyklu spotkań kulturalno-rozrywkowych, podczas
których poruszano tematy związane z bezpieczeństwem i służbą
OSP. Beneficjentem inicjatywy był Związek Niewidomych – Okręg
Małopolski, Koło Powiatowe w Olkuszu, a autorkami wniosku który został nagrodzony, panie Katarzyna Bartula i Urszula Mularczyk .
Uroczystości „Floriany 2017” rozpoczęły się Mszą Św. którą celebrował
kar. Kazimierz Nycz. Po jej zakończeniu rozpoczęto galę finałową. Zaproszeni goście, poznawali laureatów oraz byli świadkami wręczania
statuetek. W trakcie gali i na koniec wszyscy wysłuchali koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu
który mobilizuje nas do dalszej wzmożonej działalności na rzecz społeczeństwa .
Paweł Adamek,Prezes OSP Sułkowice
foto Paweł Kazimierczuk
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Szkolenie dla druhów
OSP Gminy Iwanowice
W dniach 2-3 czerwca br. odbyło się w Zakopanem szkolenie wyjazdowe dla druhów OSP z terenu Gminy Iwanowice, zorganizowane
przez Zarząd Gminny OSP i Urząd Gminy. W szkoleniu wzięli udział
przedstawiciele 13 jednostek OSP oraz władze Zarządu Gminnego:
Prezes - Edward Stopiński, Komendant Gminny - Krzysztof Ciepły, Wójt
Gminy - Robert Lisowski oraz Brygadier Jarosław Ucherek - wieloletni
pracownik PSP w Krakowie. W trakcie szkolenia omówiono m.in. sprawy związane z realizacją budżetu OSP w 2016 r., plany na rok 2017 oraz
przeprowadzono dwie wizyty studyjne: w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bukowinie Tatrzańskiej. Dziękujemy duhom za udział w
szkoleniu a właścicielom Pensjonatu Stachoń w Zakopanem za miłą
gościnę.
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SPOTKANIE Z POLAKAMI Z LITWY

Spotkanie

z Polakami z Kresów

Dnia 21 czerwca, a więc tuż przez zakończeniem roku szkolnego,
gościliśmy w murach naszej szkoły Polaków z Wileńszczyzny - uczniów
i nauczycieli ze Szkoły im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, wraz z
chórem „Nuta” i zespołem teatralnym oraz taneczną część Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” wraz z opiekunami. Na uroczyste spotkanie
przybył min. pan Robert Lisowski Wójt Gminy Iwanowice, pani Monika
Świątek Dyrektor GCKiB w Iwanowicach, pani Alicja Karnia oraz pani
Lucyna Marchańska Radne Gminy Iwanowice.
W przemówieniu powitalnym pani dyrektor zauważyła, że rok
szkolny 2016/2017 rozpoczęliśmy na Litwie – odwiedzając w październiku 2016 gościnną Wileńszczyznę i kończąc w oprawie polskiej kultury z Kresów. Przyjazd Polaków organizowała Fundacja „Genealogia
Polaków”. Ciepły posiłek oraz napoje, a także upominki dla naszych
gości ufundował Urząd Gminy Iwanowice wraz z Gminnym Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
Spotkanie zaczęło się od prezentacji naszej szkoły, której dokonała pani Joanna Dybka. Po niej koło chóralno - teatralne przedstawiło
piękny blok krakowski ze śpiewem, tańcem, deklamacją. Następnie
wystąpili goście. Uczniowie z Bezdan przedstawili wzruszający spek-

takl o szczęściu - pełen mądrych aforyzmów, z taneczną ilustracją
przewodniej myśli - jak bardzo jesteśmy obdarowani każdego dnia poprzez uśmiech, rodzinę, piękno świata i każdą chwilę, w której dzieje się tysiące cudów. Zespół wokalny w strojach regionalnych śpiewał
po polsku i litewsku. Zespół „Wileńszczyzna” dał świetny popis swoich
możliwości tanecznych -rozpoczynając polonezem, poprzez kujawiaka, taniec żydowski, hiszpański, kończąc żywiołowym oberkiem.
Po wspaniałych popisach artystycznych naszych gości z Litwy nadszedł czas na występ Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat” z Iwanowic, który wystawił spektakl pt.” Dziób w dziób” będący nowoczesną
formą przekazu teatralnego, który został nagrodzony gromkimi brawami przez naszą publiczność.
Po poczęstunku, który zapewniło Gminne Centrum Kultury i Bibliotek odbyły się rozgrywki sportowe. Chłopcy z Bezdan wygrali, ale
trzeba zaznaczyć, że byli ok. dwa lata starsi od naszych uczniów.
Dzień minął w serdecznym i radosnym nastroju, zawiązały się
nowe znajomości i powstały nowe plany dalszej współpracy.
Agata Ziobro
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Gminny

Dzień Dziecka

Co działo się w gminie Iwanowice w dniu 4 czerwca? O czym mówiono głośnio i co pozostanie na długo w naszej pamięci?
Uśmiech dziecka to najcudowniejszy dar, jaki możemy od niego
otrzymać. My w zamian możemy im dać swój czas. Dla najmłodszych
to najlepszy prezent, wart więcej od najlepszej konsoli czy setek zabawek. To dla naszych dzieci, ale i nie tylko w dniu 4 czerwca 2017 roku
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz LKS Czarni’03
Grzegorzowice zorganizowali dwie imprezy; „Puchar Wójta w piłce
nożnej” oraz „Gminny Dzień Dziecka”.
Dzień ten wypełniała radość i uśmiech dzieci zarówno tych małych,
jak i tych nieco większych. Na boisku w Grzegorzowicach Wielkich słychać było nie tylko głosy dzieci, rodziców ale i dziadków. Impreza rozpoczęła się już we wczesnych godz. przedpołudniowych rozgrywkami
w piłkę nożną o Puchar Wójta. Pierwsze rywalizowały ze sobą o podium drużyny dziewcząt i drużyny chłopców ze szkół podstawowych,
a następnie drużyny z gimnazjów z terenu naszej gminy. Ostateczna
klasyfikacja pucharowa rozgrywek przedstawia się następująco w poszczególnych kategoriach:
Szkoły Podstawowe
Chłopcy:
Dziewczęta:
I S.P. z Poskwitowa
I S.P. z Celin
II S.P. z Celin
II S.P. z Iwanowic
III S.P. z Naramy
III S.P z Sieciechowic
Gimnazja
Chłopcy:
Dziewczęta:
I Gimnazjum z Iwanowic
I Gimnazjum z Iwanowic
II Gimnazjum z Naramy
II Gimnazjum z Naramy
III Gimnazjum z Sieciechowic
III Gimnazjum z Poskwitowa
Równocześnie w czasie trwania rozgrywek, odbywały się zawody
w licznych konkurencjach sportowych .Były to miedzy innymi: skoki w
workach, biegi 4x10m, skok w dal. Wszyscy uczestnicy biorący udział
zarówno w rozgrywkach piłki nożnej, jak i w zawodach sportowych
zostali nagrodzeni pucharami ,medalami, dyplomami oraz nagrodami
rzeczowymi. Wymienione nagrody zostały wszystkim uroczyście wręczone przez Roberta Lisowskiego – Wójta Gminy Iwanowice, Marka
Piekarę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego, Elżbietę Morek – Radną Gminy Iwanowice, Karola Baranka – Prezesa LKS
Czarni‘03 Grzegorzowice oraz Krystynę Cieślik oraz Wiesławę Zarębowicz – Sołtysów wsi Grzegorzowice Wielkie i Grzegorzowice Małe. Na-
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grody zostały ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach.
W godzinach późniejszych impreza miała charakter rodzinnego
pikniku, podczas którego można było uczestniczyć w pokazach prowadzonych przez wykładowców Iwanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Humanitas, pooglądać występu uczniów z oddziałów przedszkolnych Szkoły z Widomej oraz występy dzieci i młodzieży
z Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach. Nie zabrakło też mnóstwa
warsztatów, podczas których dzieci mogły wykazać się umiejętnościami cukierniczymi oraz plastycznymi. Organizatorzy nie pozwolili im się
nudzić nawet przez chwilę. Po występach dzieci i młodzieży ze szkół,
na scenie zagościła Pani Anna Kukawska, która nie tylko śpiewała znane piosenki dla dzieci, ale prowadziła zabawy animacyjne do późnych
godzin wieczornych. Wszystkim dużo radości sprawiły również liczne
atrakcje dmuchane, a były to miedzy innymi – ścianka wspinaczkowa,
stonoga z przeszkodami, czy kule wodne. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się również zabawa z niespodzianka, w której można było wygrać rower, hulajnogę czy deskorolkę. Wymienione nagrody znalazły
swoich właścicieli już pod sam koniec pikniku.
Podczas imprezy również łasuchy mogły znaleźć coś dla siebie.
Można było skosztować zapiekanki, kiełbaski, waty cukrowej, popcornu, ale największym chyba zainteresowaniem cieszyły się lody. Grzegorzowice Wielkie w tym dniu odwiedziło mnóstwo osób, a uśmiechy
na twarzach najmłodszych był dla wszystkich organizatorów wspaniałą nagrodą za trud włożony w przygotowanie imprezy i były niezawodną oznaką tego, że była ona udana. Dlatego w tym miejscu pragniemy
podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do organizacji Pucharu Wójta oraz Gminnego Dnia Dziecka.
Dziękujemy głównym organizatorom Gminnemu Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach oraz LKS Czarni’03 Grzegorzowice. Podziękowania za trud wniesiony w organizację oraz przygotowanie poczęstunku dla wszystkich dzieci składamy również na ręce Pani Elżbiety
Morek – Radnej Gminy Iwanowice, Pań Krystyny Cieślik i Wiesławy Zarębowicz – Sołtysów wsi Grzegorzowice Wielkie i Grzegorzowice Małe
oraz Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, a jednocześnie członkiń Zespołu
Ludowego „Grzegorzowianki”. Serdeczne podziękowania za wszelaką
pomoc kierujemy również do druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Grzegorzowic. Dodatkowe podziękowania należą się również Panu
Łukaszowi Wójcikowi za udostępnienie sprzętu muzycznego, Panu
Mariuszowi Kieresiowi za obsługę muzyczną i pomoc w prowadzeniu
imprezy, Panu Wojciechowi Siucie za opiekę medyczną oraz nauczycielom z Widomej i Iwanowic, którzy przygotowali swoich uczniów do
występów na naszej scenie.
Wszystkim jeszcze raz stokroć dziękujemy i do zobaczenia za rok.
Monika Świątek
Dyrektor GCKiB
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Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w Gminie Iwanowice w 2017 r.

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w Gminie Iwanowice w 2017

Poniżej przedstawiamy wyniki z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.
Nazwa szkoły/
egzamin

J.polski

Historia i WOS Matematyka

Przedmioty
przyrodnicze

J.angielski
(podstawowy)

J.angielski
(rozszerzony)

Gimnazjum w
Grzegorzowicach

74%

69%

50%

58%

64%

43%

Gimnazjum w
Iwanowicach

70%

58%

42%

49%

61%

43%

Gimnazjum w
Naramie

75%

64%

48%

55%

63%

50%

Gimnazjum w
Poskwitowie

74%

59%
69%

58%

60%

71%

52%

Gmina

72%

63%

47%

54%

64%

45%

Powiat

72%

63%

50%

55%

68%

48%

Województwo

72%

61,9%

50%

55%

68%

49%
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Owocny sezon LKS
,,Orzeł” Iwanowice
Sezon piłkarski 2016/2017 dobiegł końca – czas zrobić podsumowanie działalności Orła Iwanowice. Spośród trzech drużyn reprezentujących gminę Iwanowice to właśnie Orzeł gra na najwyższym poziomie
w klasie okręgowej. Był to burzliwy sezon dla tego klubu, ponieważ w
styczniu na walnym zebraniu Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Iwanowice zostały powołane nowe władze oraz zarząd klubu. Dodatkowo
odeszło ośmiu bardzo doświadczonych i kluczowych dla zespołu zawodników, co zapowiadało trudną walkę o ligowy byt. Nowy zarząd
oraz trener stanęli przed niełatwym zadaniem skompletowania na
nowo składu drużyny, który mógł zapewnić spokojną rundę wiosenną.
Pomimo przeciwności Orzeł Iwanowice kończy sezon na bardzo wysokim VI miejscu w tabeli, co jest drugim wynikiem w historii klubu. Warto podkreślić, że udało się to osiągnąć wprowadzając do gry pierwszego zespołu, młodszych wychowanków Orła Iwanowice, co nie
jest regułą w tej klasie rozgrywkowej. Strzałem w dziesiątkę okazały
się również ruchy transferowe: trzej pozyskani zawodnicy stali się bardzo silnym punktem zespołu. Orzeł Iwanowice to nie tylko pierwsza
drużyna, ale również rozbudowana jak na swój poziom rozgrywkowy
struktura klubu. Druga drużyna Orła, w której występują praktycznie
sami wychowankowie, zamknęła sezon na X miejscu w B-klasie. Jest
to świetny poligon doświadczalny dla młodych zawodników aspirujących do gry w pierwszym zespole.
Orzeł Iwanowice może pochwalić się również dwoma drużynami

LKS Czarni 03’
Grzegorzowice

młodzieżowymi. Młodziki, którzy w sezonie 2016/2017 konkurowali z takimi drużynami jak Hutnik, Proszowianka, Pogoń Miechów czy
Prądniczanka, zakończyli sezon na bardzo wysokim VI miejscu za co
młodym adeptom piłkarskim należą się szczególne gratulacje. Z kolei
juniorzy młodsi uplasowali się na X miejscu nie ustępując poziomem
gry takim zespołom jak SMS Kraków, Bronowianka czy Wieczysta.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc cele na przyszły sezon są ambitne. Priorytetem jest ustabilizowanie kadry zawodniczej w pierwszej
drużynie, w czym pomóc ma nowy trener Marek Bojko. Regularne
punktowanie i bezpieczne utrzymanie w obecnej klasie rozgrywkowej
ma iść w parze z ogrywaniem młodych zawodników, celem wypromowania ich do gry na jeszcze wyższym poziomie.
W okresie wakacyjnym, kiedy boisko pustoszeje Orzeł Iwanowice
podejmuje inicjatywy społeczne, które wychodzą naprzeciw najmłodszym mieszkańcom Gminy Iwanowice. Przez letnie miesiące klub realizuje projekt „Bezpieczne Wakacje z Orłem Iwanowice”, który ma na
celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani wśród młodzieży
poprzez aktywność ruchową. Nabór do w/w projektu przeszedł wszelkie oczekiwania – zgłosiło się dwa razy więcej dzieci niż zakładano. Co
ważne, każde z dzieci zostało objęte opieką projektu. Zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu pod okiem doświadczonego trenera klubowego. Najmłodsi biorą także udział w spotkaniach z psychologiem,
podczas których poszerzają wiedzę o tym, jak skutecznie radzić sobie
z presją rówieśników oraz jak kształtować nawyki zdrowego stylu życia.
Projekt ,,Bezpieczne Wakacje z Orłem Iwanowice” dofinansowany jest
ze środków Gminy Iwanowice.
Krzysztof Ciepły
Prezes LKS Orzeł Iwanowice

co przeniosło się na wyniki. W 26 meczach nasza drużyna zdobyła 27
punktów, 8 razy wygrywając, 3 remisując i aż 15 razy przegrywając.
Bilans bramkowy wygląda następująco; 50 strzelonych i 74 straconych
goli. Każda drużyna przeżywa kryzys i właśnie taki przytrafił się nam w
tym sezonie. Optymistycznie patrzymy jednak w przyszłość i będziemy dążyć do tego, aby taka sytuacja się już nie powtórzyła i aby wzoDnia 17.06 zakończył się sezon rozrem lat ubiegłych drużyna liczyła się w regionie i zajmowała czołowe
grywkowy A-klasy. Drużyna Czarnych 03’
lokaty w lidze. Okres wakacji to czas odpoczynku od treningów dla
Grzegorzowice nie może zaliczyć go do udanych. O ile runda jesienna seniorów ale wzmożony okres dla najmłodszych adeptów piłki nożnej
wypadła więcej niż dobrze bo zajęliśmy 4 miejsce, o tyle wiosna nale- . Dla wszystkich chętnych drużyna Czarnych 03’Grzegorzowice orgażała do jednych z najsłabszych w historii klubu. Do końca sezonu bro- nizuje treningi piłki nożnej, które odbywać się będą na Orliku w Sieniliśmy się przed spadkiem, ostatecznie kończąc jednak na 12 miejscu. ciechowicach, na które serdecznie zapraszamy. Treningi odbywają się
Przyczyną tak słabego sezonu były problemy kadrowe drużyny. Liczne w ramach projektu dofinansowanego ze środków Gminy Iwanowice.
kontuzje czołowych zawodników oraz obowiązki rodzinne sprawiały, że frekwencja na treningach i na meczach nie była zadowalająca, LKS Czarni 03 Grzegorzowice
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„Novi” Narama
Sezon 2016/2017 Ludowe Towarzystwo Sportowe „Novi” Narama
może uznać za bardzo udany, a w zasadzie najlepszy odkąd klub powstał, ale po kolei.
W przerwie wakacyjnej 24.07.2016 już tradycyjnie odbył się na
naszym boisku Turniej Piłkarstwa Kobiecego o Puchar Starosty Krakowskiego. W turnieju brało udział 8 drużyn, rozgrywki prowadzono
w dwóch fazach: grupowej i pucharowej. Żeńska sekcja „Novi” Narama
fazę grupową przeszła jak burza nie przegrywając ani jednego meczu.
Nasze zawodniczki tego dnia były w wyśmienitej formie i ostatecznie
wygrały cały turniej. Pamiątkowe puchary i gratulacje wręczali wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego - Pan Marek Piekara, Prezes Zarządu Podokręgu Piłki Nożnej Kraków - Pan Kazimierz Śliwiński
i Prezes LTS „Novi” Narama - Pan Przemysław Nogieć. Był to sygnał dla
dziewczyn, że to będzie udany sezon.
Drużyna męska rozpoczęła zmagania sportowe w grupie B1 Podokręgu Kraków, a drużyna żeńska rozpoczęła rozgrywki w IV lidze
grupa 2. W przerwie zimowej drużyna żeńska brała udział w turnieju
halowym zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet przez AS Świątniki
Górne. Nasze dziewczyny wywalczyły III miejsce i wróciły z pucharem.
Obie drużyny ciężko pracowały w okresie przygotowawczym do
rundy wiosennej. Sekcja męska na początku przygotowań przechodziła badania fizjologiczne na Krakowskiej AWF, które zorganizował trener
drużyny dr Leszek Gargula. Testy zostały powtórzone na koniec okresu
przygotowawczego i pokazały, że nie marnowaliśmy czasu na treningi.
Wyniki wszystkich zawodników uległy znacznej poprawie, co zwiastowało mocne wejście w rundę wiosenną.
„Novi” Narama, to nie tylko piłka nożna. Nasz klub 05.03.2017 już
drugi rok z rzędu organizował Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W
ramach obchodów przygotowujemy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w trzech kategoriach wiekowych, prelekcje zaproszonych gości.

SPORT

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, Komendant Komisariatu Policji w Skale – podinsp. Kazimierz Pięta, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Krakowie – mjr Jarosław Wójcik, Przewodniczący
Rady Gminy Iwanowice – Mirosław Rosa, 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, Sekretarz
Gminy Iwanowice – Anna Tarko, Radny wsi Narama – Mariusz Baran,
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie – Andrzej Wywiał, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie – Jerzy Kluzek, Pracownik Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach – Małgorzata Kwiecień.
Nasz klub czynnie uczestniczył w Gminnym Programie Profilaktyki uzależnień organizując od maja do września zajęcia sportowe dla
wszystkich chętnych dzieci. Podsumowaniem zajęć był mini turniej
zorganizowany na orliku w Sieciechowicach przez wszystkie trzy klubu z terenu naszej gminy. Podsumowując sezon 2016/2017 jeżeli chodzi o wyniki sportowe obu drużyn, to najlepszy sezon od początku
istnienia klubu. Drużyna męska otarła się o awans do wyższej klasy
rozgrywkowej ostatecznie zajmując 4 miejsce w tabeli.
Nasze dziewczyny zaczęły rundę wiosenną od mocnego uderzenia pokonując na wyjeździe ówczesnego lidera tabeli. Ostatecznie drużyna żeńska zajęła 7 miejsce w IV lidze grupie 2.
Tradycyjnie na koniec sezonu klub zorganizował spotkanie podsumowujące zmagania sportowe, którego punktem kulminacyjnym było
wręczenie statuetek w czterech kategoriach- najlepszy bramkarz, najlepszy obrońca, najlepszy pomocnik i najlepszy napastnik.
W tym roku statuetki otrzymali:
W drużynie żeńskiej:
najlepszy bramkarz - Iza Mularczyk,
najlepszy obrońca – Małgorzata Nowak,
najlepszy pomocnik – Sandra Podżus,
najlepszy napastnik – Karolina Kurek.
W drużynie męskiej:
najlepszy bramkarz – Dawid Dudek,
najlepszy obrońca – Mariusz Płatek,
najlepszy pomocnik – Kamil Płecki,
najlepszy napastnik – Piotr Bogacz.
Wszystkim zawodniczkom, zawodnikom i sztabowi szkoleniowemu
życzymy jeszcze lepszych wyników w przyszłym sezonie.
LTS „Novi” Narama
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Sukcesy
Reprezentacyjnej
Orkiestry „Tempo”
z Iwanowic

Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest corocznym spotkaniem konkursowym najlepszych orkiestr dętych małopolski jak również jedną z najbardziej prestiżowych i największych
cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego. Głównym celem Festiwalu jest promocja i podniesienie poziomu artystycznego
amatorskich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz
doskonalenie warsztatu muzycznego i impulsu do poszukiwań nowego repertuaru. Festiwal organizowany jest w dwóch etapach: pierwszy
– przeglądy plenerowe, drugi – finał w Nowym Sączu.
21 maja Reprezentacyjna Orkiestra „Tempo” z Iwanowic zajęła III
miejsce na XX Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych w Nowym Wiśniczu.
Parada odbyła się głównymi ulicami, tuż przy rynku w centrum miasta. Do rywalizacji stanęła rekordowa liczba 13 orkiestr dętych. Reprezentacyjna Orkiestra Tempo Iwanowice zdobyła wtedy III miejsce co
kwalifikowało do 40. finału Festiwalu ECHO TROMBITY 2017 w Nowym
Sączu. Orkiestra zaprezentowała się w prawie czterdziestoosobowym
składzie. Pierwszym elementem konkursowym była musztra. Następnie należało wykonać krzesankę. Po meldunku orkiestry przed komisją należało rozpocząć granie marsza. Orkiestra poradziła sobie z tym
zadaniem znakomicie.
Drugim elementem konkursowym było wykonanie, na głównej
scenie w Nowym Wiśniczu trzech utworów napisanych na orkiestrę z
różnych gatunków muzycznych - w tym przynajmniej jednego utworu polskiego kompozytora.. Tuż po godzinie 16:00 nastąpiło wspólne
wykonanie dwóch utworów przez 8 orkiestr biorących udział w eliminacjach powiatowych. Były to marsze „Happy Marching Band” oraz
„Orkiestry Dęte”. Przed trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców
oraz zakwalifikowania orkiestr do Finału 40. Małopolskiego Festiwalu
Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” 2017 w Nowym Sączu stanęło jury
w składzie: Stanisław Stachoń, dr Waldemar Groń, kpt. Stefan Żuk XX
Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie 60+ Nowy Wiśnicz.
Przedsięwzięcie zostało wsparte przez Starostwo Powiatowe w Bochni.
Ostatecznie Reprezentacyjna Orkiestra Tempo Iwanowice w finale
40 Festiwalu Echo Trombity 2017 otrzymała wyróżnienie I stopnia co
jest równorzędne z zajęciem 4 miejsca w grupie orkiestr działających
przy domach kultury i stowarzyszeniach społeczno - kulturalnych oraz
orkiestr zakładowych.
Nasz finałowy występ odbył się w piątek 23 czerwca 2017 roku w
Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Finał trwał przez 3 dni od 23
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do 25 czerwca 2017 roku, podczas którego do rywalizacji stanęło 28 z
45 wyłonionych orkiestr na eliminacjach powiatowych. Obowiązkowo
jeden utwór miał być napisany przez polskiego kompozytora. Orkiestra dodatkowo startowała w konkursie na najlepiej wykonany marsz
na estradzie prezentując się w prawie pięćdziesięcioosobowym składzie.
Nasza orkiestra po udanym konkursowym przemarszu, który był
pierwszym elementem konkursowym wykonała trzy wybrane utwory
na głównej scenie:
„One moment in time” A. Hammonda oraz J. Bettisa
„Ułański Szyk” Leona B. Landowskiego
„Kleine Ungarische Rhapsodie” Alfreda Bosendorfera
Komisja w składzie: płk Stanisław Latek – przewodniczący (Warszawa), kpt. Tadeusz Dobrowolski (Przemyśl), dr Waldemar Groń (Łącko),
kpt. Stefan Żuk (Nowy Sącz), Małgorzata Mikulska – sekretarz komisji
(MCK SOKÓŁ, Nowy Sącz) po wysłuchaniu wszystkich 28 najlepszych
zespołów z małopolski biorących udział w koncercie konkursowym pn.
MISTRZOWIE BATUTY, wyłonionych podczas eliminacji powiatowych
przeprowadzonych w: Wysowej, Ryglicach, Wieliczce, Nowym Targu,
Nowym Wiśniczu, Polance Wielkiej, Toporzysku i Laskowej komisja
przyznała Grand Prix Festiwalu oraz poszczególne miejsca i wyróżnienia w czterech kategoriach:
• Orkiestr strażackich
• Orkiestr działających przy domach kultury i stowarzyszeniach
społeczno - kulturalnych oraz orkiestr zakładowych
• Orkiestr parafialnych
• Big bandy i orkiestry rozrywkowe
Dodatkowo przyznano:
• Nagrodę za najlepszą prezencje i grę w marszu
• Nagrody specjalne
• Wyróżnienia specjalne
• Nagrody specjalne – sponsorskie
Uroczyste odczytanie protokołu i wręczenie nagród odbędzie się
23 września 2017 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w ramach
koncertu MY, MAŁOPOLANIE. Jak zawsze finałowe orkiestry przygotowały dla społeczności w Nowym Sączu niezwykłe widowisko mające
charakter muzycznego świętowania, składające się z przemarszów,
i przede wszystkim niepowtarzalnych koncertów.

Tegoroczna jubileuszowa 40 edycja Festiwalu ECHO TROMBITY organizowana była w ramach projektu „POKOKOLENIA MUZYKI – 40 lat
integracji małopolskich orkiestr dętych”. Cały projekt dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ideą projektu
jest zaprezentowanie orkiestr dętych, jako szczególnej formy muzycznej opartej na współdziałaniu osób w różnym wieku, przy aktywnym
udziale amatorów i profesjonalistów. Orkiestry są rozumiane jako
narzędzie animacji społecznej której celem jest muzyczna integracja
zarówno terenów wiejskich, jak i mieszkańców dużych miast, także
instytucji, szkół, zakładów pracy, uczniów, osób aktywnych zawodowo, jak również emerytów. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO
TROMBITY zostało zorganizowane przez Małopolskie Centrum Kultury
SOKÓŁ w Nowym Sączu które jest instytucją kultury województwa małopolskiego.
Rafał Chwastek
Wiceprezes Reprezentacyjnej Orkiestry Tempo Iwanowice
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Piknik Europejski
Poznajmy kraje Europy
10 czerwca br. na placu niedaleko GZS w
Iwanowicach odbyła się impreza plenerowa
pod hasłem „Poznajemy kraje Europy”. Była
ona zwieńczeniem projektu edukacyjnego
zainicjowanego przez panią dyrektor Dorotę
Dryję- Zębalę.
Przygotowania do tego niecodziennego
wydarzenia trwały już od kilku miesięcy. Najpierw uczniowie losowali państwa należące
do Unii Europejskiej, a później zastanawiali
się nad atrakcyjną formą prezentacji. Pragnęli
uchwycić atmosferę, klimat i najważniejsze
cechy danego kraju. Gdy nadszedł czas publicznej prezentacji, okazało się, że nawet
młodzież była zaskoczona swoją pomysłowością. Pod troskliwym okiem wychowawców
każda z klas przygotowała przepiękny występ.
Najwięcej emocji wzbudzały układy taneczne. Uczniowie po raz kolejny udowodnili,
że potrafią się zmobilizować i stanąć na wysokości zadania. Tańce były dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Kolorowe stroje,
delikatny makijaż i piękne radosne uśmiechy
dopełniały całości. Publiczność z zachwytem
wodziła oczami za wirującymi parami. Nagrodą dla młodych tancerzy były gromkie brawa,
które rozlegały się bardzo często podczas
występów. Mogliśmy podziwiać m.in.: krakowiaka, poloneza, walca, polkę, taniec hiszpański, a nawet rosyjski taniec ludowy. Widzowie
czuli się jak na prawdziwym turnieju tanecznym. Zakończeniem tej części występów był
wspólny taniec rodziców, zaproszonych gości
i młodzieży. Belgijka, bo właśnie do niej zaproszono publiczność, połączyła pokolenia i
wywołała wiele pozytywnych emocji. Widać
było ogromną radość tańczących, którzy wybierając się na piknik zapewne nie planowali,
że będą pląsać z młodzieżą.
Aby goście odzyskali siły po harcach na

scenie, uczennice zapraszały do stoisk, na
których aromatem i wyglądem kusiły przysmaki kuchni polskiej, austriackiej, greckiej,
rosyjskiej, czeskiej oraz hiszpańskiej. Uczniowie wraz z rodzicami zadbali o to, by ukazać
bogactwo i różnorodność smaków. Trudno
wymienić wszystkie rarytasy, które pojawiły
się na stołach ze względu na ich mnogość.
Uczestnicy pikniku z przyjemnością częstowali się między innymi: sokami z świeżo
wyciśniętych owoców, zdrowymi sałatkami,
łazankami domowej roboty, przepysznymi
grillowanymi kiełbaskami, rozmaitymi ciastami, tradycyjnym bigosem i rosołem wołowym
z makaronem naleśnikowym. Nie brakowało
chętnych na pajdę wiejskiego chleba z pachnącym smalcem i kiszonym ogórkiem.
Wśród wielu atrakcji trzeba wymienić także liczne konkursy z nagrodami. Wywołały
one niebywałe ożywienie wśród dzieci i młodzieży i pokazały, że wiedza z dziedziny geografii została gruntownie utrwalona przed
zbliżającymi się wakacjami.
Mimo niepewnej pogody zabawa udała
się doskonale. Delikatny deszcz nie przeszkodził młodzieży w realizacji zadań. Sobotnia
impreza bardzo się wszystkim podobała.
Upłynęła w miłej, pogodnej atmosferze. Rodzice z dumą patrzyli na swoje pociechy prezentujące się na scenie i zgodnie stwierdzili,
że młodzież chodząca do iwanowickiej szkoły
jest bardzo zdolna.
Organizatorzy Pikniku Europejskiego pragną bardzo serdecznie podziękować
wszystkim osobom, które przyczyniły się do
zorganizowania tej wspaniałej imprezy.
Renata Burda
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Zielona Szkoła
uczniów z Celin
Tegoroczny wyjazd na Zieloną szkołę uznajemy za
bardzo udany. Tym razem kameralna grupa uczniów udała się na odpoczynek do Ustronia Morskiego. Codziennie
czekały na nich atrakcje, a także piękna plaża oddalona od
pensjonatu zaledwie o 200m. Pogoda dopisywała prawie
każdego dnia pobytu. Deszcz padał tylko w niedzielę, a kolejne dni choć wietrzne były słoneczne i ciepłe.
Uczniowie podczas wyjazdu zwiedzili nie tylko Ustronie, ale także Kołobrzeg, gdzie uczestniczyli w rejsie statkiem pirackim, Gąski i piękną latarnię morską, Ogrody
Hortulusa i niezapomnianą atrakcję jaką była wędrówka
po labiryntach. Był także przejazd ciuchcią, plażowanie,
spacery na molo i podziwiane zachodów słońca, a także
gry i zabawy na świeżym powietrzu. Razem z dziećmi w
wyjeździe uczestniczyły opiekunki grupy Joanna Dela i
Paulina Bielawska.
Paulina Bielawska

Zielona Szkoła uczniów
z Iwanowic
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Wspomnienia
z Mazur –
dziennik z podróży

W dniach od 8 do 12 maja uczniowie
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Szarych
Szeregów w Sieciechowicach byli na „zielonej
szkole” w malowniczo położonym nad jeziorem Roś ośrodku wypoczynkowym „Camp
- Pisz” na Mazurach. Pięć dni aktywnego wypoczynku wszystkim na pewno na długo zostanie w pamięci. Ale po kolei...
DZIEŃ I
Godzina 05.30 rano, zbiórka na Rynku w
Sieciechowicach, wyjazd autobusem do Krakowa, pomimo tak wczesnej pory humory
wszystkim dopisują. O godz. 07.13 wsiadamy
do pociągu relacji: Kraków - Olsztyn i odjeżdżamy. 7 godzin spędzonych w pociągu i
jeszcze dwie w autobusie minęły dość szybko. Dla wielu z uczniów była to pierwsza w ich
życiu jazda pociągiem. Na miejsce docieramy
zadowoleni i ciekawi, co będzie dalej.
Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne,
część z nas zostaje zakwaterowana w stanicy
żeglarskiej, pozostali w hotelu, ale warunki
mieszkaniowe są porównywalne. Po obiedzie
udajemy się na rejs statkiem „Farys” po jeziorze Roś. Pogoda nas nie rozpieszcza, w czasie
rejsu wszyscy mocno czujemy wiatr we włosach, ale i tak z pokładu statku podziwiamy
skąpany w deszczu mazurski krajobraz. Po
rejsie zmęczeni, ale z głowami pełnymi wrażeń, wracamy do ośrodka. Nie mamy już sił na
powitalne ognisko, zatem odkładamy je na
inny dzień.
DZIEŃ II
Wypoczęci, po bardzo obfitym i urozmaiconym śniadaniu, wyruszamy autokarem
na wycieczkę do leśniczówki Pranie. Leśniczówka Pranie powstała około 1880r. Nazwa
“Pranie” wzięła się od łąki, nad którą leży leśniczówka, a która jak mówili Mazurzy “prała”
czyli osnuwała się mgłą, dymiła. Położona
w Puszczy Piskiej tuż nad jeziorem Nidzkim
przeszła do historii dzięki pobytom w niej
wybitnego polskiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który po raz pierwszy
przybył do Prania w lipcu 1950r. Przyjeżdżał
do niej z Warszawy przez kolejne trzy lata. W
1952r. wraz z żoną Natalią snuł plany zamieszkania na stałe w okolicy jeziora Nidzkiego,
zniweczyła je nagła śmierć poety w grudniu
1953 r. W 1980r. w Praniu utworzono Muzeum
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Po zwiedzeniu leśniczówki uczestniczymy w grze terenowej- podchodach, Wędrujemy wraz z przewodnikiem po wąskich leśnych ścieżkach, wdychamy czyste mazurskie
powietrze i rozwiązujemy zadania związane z
postacią K. I. Gałczyńskiego. Na koniec z pomostu przy leśniczówce obserwujemy pano-

ramę jeziora Nidzkiego i kupujemy pamiątki z
tego niezwykłego miejsca.
Po południu czeka nas wyprawa rowerowa. Ponieważ zmęczenie niektórym dało
się trochę we znaki, nie wszyscy zdecydowali
się pojechać. Ci, którzy zostali, wzięli udział w
grze edukacyjnej poświęconej osobie Josepha Conrada, który, jak się okazało był związany z tymi terenami. Najaktywniejsi uczestnicy
zielonej szkoły pojechali wraz z panem instruktorem Tomkiem na przejażdżkę rowerową wzdłuż jeziora Roś. Trasa była dość długa,
bo liczyła około 20 km, ale wszystkim udało
się bez problemu ją pokonać, nie odczuwając
nawet zbyt dużego zmęczenia. Po kolacji czekała nas jeszcze dyskoteka.
DZIEŃ III
Kiepska pogoda nie zdoła nam zepsuć
samopoczucia. Ubieramy na siebie wszystkie
ciepłe rzeczy, jakie mamy, „zabieramy” dobry
humor i ruszamy na wycieczkę do Rezerwatu Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Spacerujemy po rozległych łąkach, pokonując
przeszkody w postaci śliskich i zabłoconych
drabinek, możemy z bliska przyjrzeć się i nawet dotknąć żyjące w rezerwacie zwierzęta:
lamę, osły, kozy, sarny, jelenie i wiele innych.
Poruszamy się pomiędzy dumnie spacerującymi wpawiami i wydającymi dziwne dźwięki
osłami. Możemy też nakarmić niektóre zwierzęta kupioną na straganie specjalną karmą.
Zwierzęta są oswojone, przyzwyczajone do
obecności ludzi, niektóre nawet chętnie pozują do zdjęć. W drodze powrotnej deszczową
pogodą rekompensujemy sobie trochę zakupami w sklepie. Wszak po obiedzie czeka na
nas największa chyba atrakcja całego pobytu,
czyli spływ kajakowy.
Przed spływem ogarniają nas mieszane
uczucia. Niektórzy boją się tak bliskiego kontaktu z wodą i nie chcą płynąć. W końcu udaje
się wyłonić grupę 20 „śmiałków”, którzy jako
pierwsi popłyną kajakami rzeką Pisą. Pisa to
jedyna rzeka w Polsce, która płynie w przeciwnym kierunku niż pozostałe, czyli nie do morza. Przed wyruszeniem na jezioro ubieramy
płaszcze przeciwdeszczowe, obowiązkowo
kapoki i przechodzimy przyspieszony kurs
wiosłowania. Wiemy, jak wchodzić do kajaku,
jak poruszać wiosłami i manewrować kajakiem. Nad naszym bezpieczeństwem czuwa,
oprócz instruktora, jeszcze dwoje ratowników,
zatem ruszamy w drogę!
Obawy szybko ustępują miejsca wspaniałemu doznaniu, jakim okazuje się pływanie
kajakiem. Wszyscy starają się, jak mogą aby
równo wiosłować, ale każdy przynajmniej raz
ląduje w przybrzeżnych szuwarach. Ratownicy mają pełne ręce roboty, aby skierować
wszystkich na bezpieczne wody, zabawa jest
świetna a emocje i wrażenia bezcenne. Okazuje się, że kajakarstwo wcale nie jest takie
trudne, może być świetną zabawą, uczy też
współpracy i odpowiedzialności. Wznoszeni
prądami rzeki Pisy, podziwiamy pływające
stada łabędzi i inne ptactwo wodne. Pokonujemy kajakami około 10 km, a drogę powrot-
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ną odbywamy autobusem. Wrażenia ze spływu są tak niesamowite, ze większość z jego
uczestników chce płynąć jeszcze raz na drugi
dzień. Po kolacji na zakończenie dnia i odreagowanie wszystkich emocji nasze opiekunki
przygotowały dla wszystkich karaoke. Każdy
sam wybierał utwór, który chciał zaprezentować. Talentów wokalnych mamy przecież pod
dostatkiem.
Joanna Mucha
S.P. Sieciechowice

Pozostałe dni dziennika dostępne na:
facebook.com/GminaIwanowice

Głos Iwanowic | 23

z życia gminy

OŚWIATA

Powiatowy
Konkurs Języka
Angielskiego
W piątek 19 maja w PSzP w Celinach odbył się pierwszy Powiatowy
Konkurs Języka Angielskiego dla Klas Trzecich Szkól Podstawowych
- „Best in English”.Honorowy patronat nad Konkursem objęli Wójt Gminy Iwanowice oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego,
zaś patronat merytoryczny - Szkoła Językowa Leader School w Słomnikach. W konkursie udział wzięło 11 uczniów ze szkół powiatu krakowskiego, głównie z miejscowości położonych w niedalekim sąsiedztwie
naszej szkoły. Uczniowie przyjechali do nas pod opieką swoich nauczycieli języka angielskiego. Po uroczystym otwarciu konkursu oraz
przywitaniu wszystkich uczestników przez Panią Dyrektor, uczniowie
przystąpili do rozwiązania testu składającego się z ośmiu dośc złożonych i wcale nie najprostszych zadań. Pomimo, iż na rozwiązanie konkursowego testu uczniowie mieli 45 minut, wszyscy zwrócili gotowe
prace przed upływem regulaminowego czasu. Dla nas, organizatorów,
był to jasny sygnał, że konkurs zgromadził naprawdę najlepszych.
Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Laskiewicz - uczennica Szkoły Podstawowej w Widomej, drugie miejsce - Łucja Mastalerczyk ze Szkoły
Podstawowej w Sieciechowicach, trzecie zaś miejsce przypadło Martynie Marszałek ze Szkoły Podstawowej w Prandocinie. Za trud konkursowych zmagań wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz wartościowe nagrody rzeczowe, m.in. książki, słowniki, programy
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multimedialne oraz gry edukacyjne - oczywiście wszystko w języku
angielskim. Fundatorem nagród było Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Zdobywczyni pierwszego miejsca w nagrodę otrzymała również darmowy miesięczny kurs języka angielskiego,
ufundowany przez Szkołę Językową Leader School. Przebieg konkursu
uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczniów szóstej klasy naszej szkoły pod kierunkiem p.Marioli Gugały, nauczyciela języka
angielskiego. Uczniowie w niezwykle profesjonalnym stylu przedstawili sztukę „The Taming of the Shrew”, czyli szekspirowskie „Poskromienie Złośnicy”, bawiąc i przenosząc wszystkich widzów w odległe czasy
XVI wieku. Tak jak szekspirowska komedia, tak cały konkurs zakończył
się happy endem. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim uczesnikom za
przybycie, fundatorom za sponsoring nagród oraz wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomogli nam w organizacji konkursu. Tegoroczny majowy konkurs był pierwszym tego typu konkursem powiatowym
organizowanym w naszej szkole. Mamy nadzieję, że w następnych
edycjach będzie gromadził coraz większą liczbę uczestników - młodych miłośników języka angielskiego.
Wszystkim laureatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!
Katarzyna Tatar

z życia gminy

Zjazd Szkół
Jadwiżańskich
w Krakowie

Dnia 8 czerwca 2017r. delegacje z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie ( 31osób) i Publicznego Gimnazjum ( 6 osób) pod opieką p. Dyrektora, p. K. Bieroń,
p. M. Krzyżaka i p. A. Warszawskiej wzięły udział w uroczystości,
z okazji XX rocznicy kanonizacji Świętej Jadwigi Królowej, która
odbyła się w Krakowie.

OŚWIATA

Najpierw spotkaliśmy się na Rynku Głównym, po czym w orszaku, z
pocztami sztandarowymi na czele i przy dźwiękach muzyki, przemaszerowaliśmy Drogą Królewską na Wawel. Tam uczestniczyliśmy we
Mszy świętej , której przewodniczył biskup Krakowa - Jan Szkodoń.
Potem procesyjnie przeszliśmy do ołtarza Czarnego Krzyża i złożyliśmy czerwone róże w hołdzie Pani Wawelskiej przy jej relikwiach.
Po uczcie duchowej odbyła się w ogrodach seminaryjnych uczta
dla ciała ; kosztowaliśmy pierożki, naleśniki i różnego rodzaju ciasta.
Smakowały wybornie!
Na zakończenie uroczystości odbyły
się wybory Królowej Roku 2017/18
poprzedzone wręczeniem nagród
laureatom Perełki Królowej Jadwigi.
Miło nam donieść, że wśród nagrodzonych znalazła się nasza uczennicaJustyna Sajmbor. Otrzymała dyplom,
a perełka „powędrowała” do gabloty
przy Czarnym Krucyfiksie na Wawelu.
Gratulujemy!
Wybór królowej w tym roku przeprowadziła nasza szkoła. Królewny
najpierw dokonały autoprezentacji,
a następnie odpowiadały na wylosowane pytania. Oczekiwanie na
werdykt komisji uprzyjemnił występ
artystyczny uczniów naszej szkoły
podstawowej . Uczniowie w strojach
ludowych pięknie zatańczyli krakowiaka. Integrowali się z rówieśnikami
innych szkół poprzez taniec „Belgijka”.
Równie ładnie zaprezentowała się i
doskonale wykazała wiedzą dotyczącą
życia Patronki nasza szkolna królowa - Wiktoria Chmiel. Otrzymała tytuł
„Królowej Empatii”.
Zjazd odbył się w miłej, rodzinnej
atmosferze. Uczniowie w strojach krakowskich, galowych, dworskich,
stylizowanych z epoki królowej wyglądali pięknie i dostojnie. Podobali się i przechodniom (ci robili im zdjęcia), i uczestnikom zjazdu (ci
wyrażali pochlebne opinie).
O godz. 18.00 lekko zmęczeni, ale pełni niecodziennych i pozytywnych wrażeń wróciliśmy do Naramy. Uczniowie już zadeklarowali, że
wezmą udział w zjeździe w następnym roku.
AW

Rekrutacja do projektu „Czas na zmiany - zainwestuj w siebie”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach kontynuuje i
realizuje projekt „Czas na zmiany – zainwestuj w siebie” dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem głównym projektu jest aktywizacja
społeczno – zawodowa, a jego całkowita wartość to 657 630,78 zł.
II etap rekrutacji w ramach projektu rozpocznie się od 1 lipca
2017 i potrwa 3 miesiące.
O kolejności przyjmowania do projektu decydować będzie uzyskana ilość punktów na podstawie analizy sytuacji/problemów osób
deklarujący chęć udziału. Podczas procesu rekrutacji preferowane
będą osoby, u których zdiagnozowana zostanie największa ilość
problemów, zgodnie z punktacją przyjętą w regulaminie. Planuje
się rekrutację 22 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z
terenu Gminy Iwanowice.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:
1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika.
2. Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu.
3. Realizacja pracy o charakterze socjalnym.
4. Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego.
Deklaracja oraz regulamin udziału w projekcie dostępny jest na
stronie www.gops.iwanowice.pl w zakładce „Aktualności”.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem
tel. 12-388-40-03 wew. 28.

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.

Głos Iwanowic | 25

z życia gminy

STO LAT SP WIDOMA

Spotkania

z absolwentami
SP w Widomej

Nie każda wiejska szkoła może się pochwalić tyloma wybitnymi
absolwentami co Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w
Widomej. Przygotowując się do uroczystych wrześniowych obchodów
100-lecia szkoły, co i rusz przekonujemy się o niezwykłości osób uczących się w miejscu, w którym obecnie my się znajdujemy.
Pierwszym wyjątkowym gościem, który odwiedził naszą szkołę 28
marca 2017 r., był pilot Marian Wieczorek, który rozpoczął swoją karierę lotniczą w 1971 roku w Aeroklubie Krakowskim. Na co dzień jest
kapitanem i instruktorem B767 w Polskich Liniach Lotniczych LOT, pilotuje także samoloty Boeing 787 Dreamliner. W swojej karierze zdobył
wiele medali i tytułów, wśród których warto wymienić te dodane do
kolekcji w trakcie Rajdowych Mistrzostw Świata w Hiszpanii w 1986
r. czy dwa lata później w Anglii. W spotkaniu z absolwentem wzięli
udział kolejno uczniowie klas I-III, a następnie oddziałów IV-VI oraz
reprezentacja Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek – Pani Monika
Świątek, Pan Adam Miska (prywatnie szkolny kolega naszego gościa)
oraz rejestrujący spotkanie Pan Dawid Dudek.
Jako drugi został zaproszony Pan Adam Miska – historyk i kustosz
Muzeum Regionalnego w Iwanowicach, który może poszczycić się
imponującą wiedzą na temat miejscowości oraz naszej szkoły. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VI, a także – co bardzo cieszy
– Panie z Klubu Seniora „JuRajska Siódemka”, które zaangażowały się
w wygłaszaną prelekcję, ubarwiając ją licznymi anegdotami z historii
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placówki. Dzieci były żywo zainteresowane tym, jakie przedmioty były
najbardziej lubiane przez Pana Miskę i z wypiekami na twarzy słuchały
opowieści o panującej w szkole dyscyplinie i grożących karach fizycznych.
W trakcie kolejnego spotkania absolwenckiego, jakie odbyło się 2
czerwca 2017 r., szkołę odwiedzili członkowie zespołu DETOX – Jakub
Mrajca oraz Tomasz i Grzegorz Krawczykowie. Początki ich muzycznej
działalności są związane z widomską szkołą – to tu Panowie poznali
się, to także tu złapali muzycznego bakcyla. Aby przybliżyć zgromadzonym uczniom klas I-VI sylwetki artystów, Filip Mrajca z klasy VI (syn
jednego z członków zespołu) przygotował prezentację multimedialną,
po której przeszliśmy do wspólnego śpiewu. Muzycy przybyli z instrumentami, dzięki czemu w murach szkoły rozbrzmiewały kolejno: „Marchewkowe pole”, „Sweet home Alabama” czy „Hallelujah”, a publiczność
poczuła się jak na koncercie.
Również 2 czerwca odwiedzili nas przedstawiciele Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zalesiu, która w tym roku świętuje 50-lecie swojego
istnienia. Powodem wizyty był, po pierwsze, ten wyjątkowy jubileusz,
po drugie chęć przybliżenia działalności osób, które kiedyś chodziły
do naszej szkoły. Sekretarz OSP Helena Nawalany opowiedziała pokrótce historię jednostki, zachęcając do włączenia się w jej szeregi,
natomiast Panowie – prezes Edward Stopiński oraz przewodniczący
komisji rewizyjnej Kazimierz Kozik – odpowiadali na pytania żywo zainteresowanych uczniów.
Uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami wykazali się ponadto
własną inicjatywą i zaprosili do szkoły dziadków i babcie – Pana Mariana Jasiówkę (absolwent, zaangażowany w budowę szkoły), Panią
Barbarę Mrajcę (emerytowana nauczycielka) i Panią Zofię Gajdę (emerytowany pracownik). W trakcie spotkań panowała rodzinna atmosfera
sprzyjające zwierzeniom i snuciu wspomnień.
Wizyty niezwykłych gości stały się dla uczniów i pracowników
szkoły wyjątkową lekcją historii i źródłem inspiracji. Kto wie, może
szkolne mury odwiedzi ktoś jeszcze? W końcu obchody 100-lecia już
tuż-tuż…
Joanna Wieczorek
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Ogólnopolska akcja
,,Jak nie czytam, jak
czytam”
W dniach 2 i 5 czerwca 2017r. o godz 10. 00 odbyła się w dwóch
szkołach naszej Gminy akcja wspólnego czytania. W GZS w Iwanowicach uczniowie i nauczyciele zebrali się na boisku szkolnym, by czytać
swoje ulubione książki. Młodzież i dzieci ustawili się też specjalnie, aby

GCKIB

utworzyć napis „Czytam”. Niektórzy przebrali się w ulubione postacie
literackie i prezentowali plakaty promujące czytelnictwo. W GZS został
też przeprowadzony Konkurs Pięknego Czytania.
W Naramie uczniowie Szkoły Podstawowej kl. 0 - VI na sali gimnastycznej wspólnie czytali, każdy to na co miał ochotę. Część dzieci
przebrała się za dowolną postać ze świata literatury dziecięcej, prezentując hasła związane z książkami i czytaniem.
Łącznie w akcji wzięło udział ok. 320 osób. Akcja miała charakter
konkursowy. Miło nam ogłosić iż nagrodę za przeprowadzenie akcji
zdobył GZSz w Iwanowicach. GCKiB ufundowało nagrodę dla nagrodzonej szkoły. Dziękujemy nauczycielom, bibliotekarzom oraz dzieciom i młodzieży za przygotowanie i udział w akcji. Zapraszamy za rok!
B.C.

Czerwone Korale
Na VI Festiwalu Piosenki Ludowej „Czerwone Korale”, który odbył
się 18 maja 2017 w Jaworzynie. Gminę Iwanowice reprezentowały
Panie Ewa Drożniak i Marta Komasara. Organizatorem była Archetti- Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna. Miło nam poinformować, że Pani Ewa Drożniak zajęła III miejsce w kategorii soliści.
Paniom Ewie i Marcie składamy serdeczne gratulacje.
Małgorzata Kwiecień
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Gminny Zespół Teatralny „Kwadrat”
Kolejny sukces zespołu teatralnego ,,Kwadrat” z Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

znalazł się również zespół teatralny ,,Kwadrat”, działający od stycznia
br. w GCKiB w Iwanowicach. Członkowie zespołu wywalczyli bowiem
spektaklem ,,Dziób w dziób” I miejsce w Festiwalu na szczeblu powiatu
odbywającym się w Miechowie.
I tym razem występ zespołu teatralnego Kwadrat został bardzo
wysoko oceniony przez komisję artystyczną, w skład której wchodzili
aktorzy krakowskich teatrów. Podkreślono bardzo wysoki poziom gry
aktorskiej zarówno postaci pierwszo jak i drugoplanowych. Zwrócono
uwagę na przemyślany ruch sceniczny i choreografię. Bardzo wysoko
oceniony został również dobór muzyki. Miło było usłyszeć słowa przewodniczącego jury, który w podsumowaniu oceny powiedział, że iwanowicki zespół jest w czołówce zespołów bieżącej edycji Festiwalu i z
sukcesem mógłby występować na deskach teatrów.
Aktorzy w nagrodę za swój sukces otrzymali Dyplom Laureata
Festiwalu, statuetkę, nagrodę pieniężną oraz kolorowe maskotki. Instruktor zespołu, Pani Joanna Stąpała która z dużym powodzeniem, zaangażowaniem, oddaniem i pasją prowadzi grupę, została doceniona
przez jury i przyznano jej dyplom uznania za przygotowanie spektaklu
„Dziób w dziób”.
Uwieńczeniem sukcesu były bilety ufundowane przez Gminną
Przez trzy dni na deskach teatralnej sceny Małopolskiego Centrum Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie IwaKultury ,,Sokół” w Nowym Sączu zaprezentowało się 27 finalistów 32. nowice na koncert Piotra Rubika w Tauron Arenie w Krakowie. Na zaEdycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży ,,Bajdurek”. Swoim zasię- kończenie roku szkolnego młodzi aktorzy otrzymali drobne upominki
giem wydarzenia obejmowało całe województwo małopolskie, a jego od GCKiB Iwanowice.
głównym założeniem była prezentacja dorobku dziecięcych i młoMałgorzata Kwiecień
dzieżowych grup teatralnych. Wśród 27 najlepszych grup małopolski
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Iwanowicka
Akademia
Futbolu
Pod koniec maja na terenie Gminy Iwanowice ruszyły zajęcia piłkarskie organizowane przez Iwanowicką Akademie Futbolu. Treningi
IAF odbywają się pod patronatem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. W realizację projektu zaangażowani są doświadczeni trenerzy, którzy przenoszą najlepsze wzorce szkolenia dzieci i
młodzieży na nasze lokalne podwórko.
Mimo, że projekt wystartował na finiszu roku szkolnego spotkał
się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców. W
strukturach Iwanowickiej Akademii Futbolu zrzeszonych jest już pięćdziesięciu pięciu zawodników i zawodniczek. To pozytywnie rokuje na
nowy sezon i pozwala przypuszczać, że IAF stanie się liderem w szkoleniu dzieci w naszym regionie.
Tak udany start był możliwy dzięki zaangażowaniu lokalnych władz
gminnych oraz oświatowych. Zajęcia odbywały się na terenie czterech szkół – Narama, Iwanowice, Celiny i Widoma. Do końca czerwca
również Iwanowicka Akademia Futbolu prowadziła zajęcia dwa razy
w tygodniu w swojej głównej bazie szkoleniowej na terenie obiektu
sportowego przy Urzędzie Gminy Iwanowice.

W okresie wakacyjnym treningi zostają zawieszone, jednak od
września Iwanowicka Akademia Futbolu wznawia zajęcia. Prawdopodobnie to jeden z nielicznych argumentów młodych entuzjastów piłki
nożnej, który przemawia za szybkim zakończeniem wakacji. W przerwie letniej warto śledzić witrynę internetową Gminnego Centrum
Kultury i Bibliotek oraz Gminy Iwanowice. Na stronach, jak i na profilu
facebookowym Iwanowickiej Akademii Futbolu będą pojawiać się informacje dotyczące nowego sezonu.
IAF

Sekcja Tenisa
Stołowego

przy Gminnym Centrum Kultury i
Bibliotek w Iwanowicach
Na przełomie maja i czerwca w Gminie Iwanowice odbywały się
zajęcia z tenisa stołowego. Prowadzili je: Aleksandra Falarz i Jakub
Folwarski – mistrzowie Polski w tenisie stołowym. Treningi sekcji
Tenisa Stołowego dla Dzieci i Dorosłych odbywały się w małej sali
gimnastycznej w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem tak młodszych jaki i
starszych mieszkańców naszej gminy. Na czas wakacyjny treningi
zostają zawieszone. W miarę możliwości oraz zainteresowania
mieszkańców taką forma spędzania wolnego czasu, zajęcia zostaną wznowione od września.
Małgorzata Kwiecień
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KĄCIK SENIORA

XIII
Powiatowy

Dzień
Seniora

13 czerwca 2017 r. przedstawiciele Gminnego Klubu Seniora
„JuRajska Siódemka” w Widomej uczestniczyli w XIII Powiatowym Dniu
Seniora, który odbył się w Więckowicach, koło Zabierzowa, na terenie
Domu Pomocy Społecznej. Na uroczystości obecni byli m.in: poseł na
sejm PR Elżbieta Duda, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, w-ce starosta
Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Nabagło, w-ce przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj i
Marek Piekara, członkowie zarządu powiatowego Alicja Wójcik i Arkadiusz Wrzoszczyk , sekretarz Rady Powiatu Adam Wójcik, przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Wojciech
Kruk, dyrektor Organizacji Spraw Obywatelskich Mirosław Golanko,
dyrektor PCPR Grażyna Tajs-Zielińska, Burmistrzowie i Wójtowie gmin
oraz przedstawiciele 14 Klubów Seniora z powiatu krakowskiego.
Na uroczystości 7 osobowy zespół naszego Klubu (K. Kaźmierowska, K. Kisiel, Z. Miśtal, H. Nawalany, B. Perek, J. Pstuś, T. Wącławska, wykonał dwie piosenki: „Z seniorami” i „Niech żyją seniorzy”, przy
akompaniamencie Pana J. Krawczyka. Występ był bardzo ciepło przyjęty przez uczestników spotkania. Na piknik integracyjny – „nie tylko
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dla seniora”, wykonany został też wianek świętojański. W barwnym
korowodzie, na czele z kuglarzami, z akompaniamentem i ze śpiewem
część uczestników udała się nad wodę (staw), by tradycyjnie puścić
wianki. Z pośród wielu atrakcji przygotowanych na ten dzień dużym
zainteresowaniem cieszył się mecz piłki nożnej o puchar mieszkańców
DPS w Więckowicach pod patronatem Pana Józefa Krzyworzeki - Starosty Powiatu Krakowskiego. Kibicowano drużynom Samorządowców
Powiatu Krakowskiego i Księży Salezjanów. W czasie pikniku zaproszeni goście częstowani byli różnymi przepysznymi potrawami.
Bardzo istotnymi były spotkania i wymiany doświadczeń z uczestnikami innych Klubów Seniora, działających na terenie powiatu krakowskiego.
Wszystkim gościom za udział w XIII Powiatowym Dniu Seniora serdecznie podziękowali Pani Maria Woszczyna –Lipka prezes Towarzystwa Przyjaciół DPS i Pan Henryk Sikora dyrektor DPS.
Był to wspaniały dzień, który na długo pozostanie w pamięci.
Barbara Perek, Helena Nawalany, Barbara Mrajca
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KĄCIK SENIORA

OWS Sieciechowice
Czerwiec w OWS Sieciechowice był piękny i jak zwykle bardzo
aktywny. Mieliśmy okazję zmierzyć się ze wspaniałą techniką wykonywania kwiatków z kolorowych rajstop. Były to czerwone piwonie w
doniczce. Myślę, że do tej techniki jeszcze raz powrócimy. Nasze Panie
są bardzo kreatywne, ale także chętne do pomocy. Pomagają innym,
którzy nie potrafią. Jest to wspaniały dar, który trzeba pielęgnować.
Początek czerwca to tradycyjne ognisko z okazji „Zielonych Świątek”.
Mieliśmy przyjemność również udać się do Teatru im. J. Słowackiego
na spektakl pt. „Romeo i Julia” w nieco nowoczesnej odsłonie. Widowisko dające nam niecodzienne przeżycia. Nasze czerwcowe zajęcia
skończyliśmy dość nietypowo - były to wyszywane haftem krzyżykowym „Maryjki z dzieciątkiem”. Mam nadzieję, że każda Pani, mimo
oporów, po wakacjach przyniesie gotowe arcydzieło. Będzie to takie
„zadanie domowe”. Oktawę Bożego Ciała zakończyliśmy pleceniem
wianków z ziół, kwiatów i młodych pędów zbóż. Nasze przedostanie
zajęcia były szczególne, bo odwiedził nas gość - Pani Anna Mączka,
wspaniała dziennikarka. Pozwoliła nam na chwile zadumy przy swoim reportażu pt.: „Pociąg papieski”. To prawdziwy pociąg zbudowany z
wielkiej miłości do papieża przez kolejarzy. Najwspanialsze jest to, że
w tym pociągu każdy może spotkać ducha Ojca Świętego. Wewnątrz
pociągu znajduje się piękna wystawa zdjęć i materiałów wideo, która
przeprowadza nas przez życiorys św. Jana Pawła II. Pani Aniu - Czekamy na ciąg dalszy.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspaniałe chwile, a teraz życzę pogody i owocnych wakacyjnych miesięcy. Może powstaną kolejne przepiękne arcydzieła, którymi pochwalimy się po wakacjach.
Realizowane zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w 2017 r. jest finansowane ze środków Wojewody
Małopolskiego i budżetu Gminy Iwanowice.
Animator - Krystyna Kowalczyk

OWS Celiny
Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe im. św. Jana Bosko w Celinach w ramach realizacji projektu „Wspieranie osób starszych w integracji z młodzieżą” od stycznia organizuje popołudniowe zajęcia pod
hasłem „Dialog międzypokoleniowy drogą do aktywizacji seniorów”.
Pierwsze zajęcia wypadły dokładnie 1 czerwca, czyli w Dzień
Dziecka. Z tej okazji urządziliśmy sobie poczęstunek w postaci lodów.
Składaliśmy sobie życzenia oraz świetnie się bawiliśmy. Następnie zajęliśmy się tworzeniem storczyków z kolorowych rajstop dziecięcych.
Z tych niepozornych materiałów nasze panie wyczarowały piękne
kwiaty. Na początku każda z uczestniczek wybrała najbardziej odpowiadający jej kolor, kolejno powstawały z tego piękne płatki, które
łączyliśmy ze sobą i mocowaliśmy do łodyg taśmą florystyczną. Ukończone sztuczne kwiaty niewiele różniły się od żywych. Efekt zaskoczył
wszystkie panie i nie tylko. Kolejne zajęcia postanowiliśmy poświęcić
rozrywce. Udaliśmy się do Teatru Narodowego im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na wieczorny spektakl pt. ‘’Romeo i Julia’’. Ale nie było
to typowe przedstawienie, które większość z pań sobie wyobrażała.
Scenariusz napisany był w nowoczesnym stylu, dzięki czemu historia
kochanków z Werony nabrała nowego blasku, a znani aktorzy świetnie
wcielili się w odgrywane przez siebie role. Przedostatnie zajęcia poświęciliśmy na wykonanie kompozycji kwiatowych z materiałów które
nam zostały. Efekt końcowy był równie piękny jak poprzednio. Całe
półrocze zakończyliśmy spotkaniem przy kiełbasce z grilla, pogawędkach, pożegnaniach i życzeniach na wakacje.
Bardzo dziękuję za sympatycznie i pracowicie spędzony czas. Życzę pięknej pogody i spokojnych wakacji oraz zapraszam na następne
zajęcia już we wrześniu.
Animator: A. Patoła
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NZOZ
„ESKULAP”
Informujemy, że od kilku
już lat w przychodni działa
PIELĘGNIARSKA OPIEKA
DŁUGOTERMINOWA
DOMOWA

Obecnie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia został przedłużony do 2022r. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa – obejmuje opieką Pacjentów w każdym wieku, obłożnie i/lub
przewlekle chorych, u których ocena sprawności wg skali Barthel
wynosi od 0 – 40 pkt.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA
• realizuje świadczenia pielęgniarskie zgodnie z indywidualnym
procesem pielęgnowania danego Pacjenta:
• wykonuje zlecenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
specjalisty oraz lekarza pracującego w szpitalu,
• pomaga rozwiązywać problemy związane z samodzielnym
funkcjonowaniem w warunkach domowych.
• edukuje pacjentów objętych opieką oraz ich opiekunów,
• pomaga w poszukiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
Obecnie w ciągu miesiąca możemy objąć opieką 6 pacjentów.

Są to pacjenci:
• z różnymi jednostkami chorobowymi np. po udarach mózgu,
ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Alzheimera, chorobą
Parkinsona, zespołami otępiennymi, unieruchomieni po złamaniach i zabiegach chirurgicznych,
• posiadający trudno gojące się rany, odleżyny, owrzodzenia,
• wymagający karmienia przez sondy PEG lub podawania
wlewów kroplówek,
• posiadający wyłonioną stomię,
• na stałe założony cewnik do pęcherza moczowego,
• założoną rurkę tracheostomijną.

Mgr Aneta Marchańska – specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa
Zachowawczego, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie:
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardiologii. Kurs specjalistyczny:
Opieki paliatywnej, Leczenia ran, EKG, RKO, Szczepień ochronnych.

Celem Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej jest zapewnienie pacjentom obłożnie chorym, świadczeń pielęgniarskich w
warunkach domowych. Przygotowanie chorego (i jego rodziny) do
samoopieki, samopielęgnacji oraz kształcenie umiejętności radzenia
sobie z niepełnosprawnością.

Piel. Dypl. Dorota Warchala – trakcie specjalizacji w dziedzinie
Pielęgniarstwo Rodzinne, Posiadająca kwalifikacje w dziedzinie:
Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej, Kurs specjalistyczny: Opieka
paliatywna, Leczenie ran, Terapia bólu przewlekłego u dorosłych,
Edukator w cukrzycy, RKO, EKG, Szczepień ochronnych.

Realizujemy wizyty pielęgniarskie nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu.
W uzasadnionych medycznie przypadkach wizyty odbywają się
również w niedzielę i święta.
W NZOZ Eskulap Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową
sprawują:

Więcej informacji pod numerem:
/12/ 388-43-99 oraz na stronie www.eskulap24.eu
lek. med. Teresa Walczak – Czuba

z życia gminy

HISTORIA

Powiew wolności
w 1917 roku
Znów, jak co roku nadeszła wakacyjna pora, która sprzyja reflek- aby walczyć z Rosjanami ?
sjom na temat ciekawych rocznicowych zdarzeń, które działy się u
Tędy też przez Iwanowice szedł komendant legionów Józef Piłsudnas sto lat temu. Pomyślmy na spokojnie. Ciekawy był 1917 rok I Woj- ski. Nawet tutejsi nasi młodzieńcy podążali za oddziałem. Wielu wróciny Światowej . W dalekiej Portugalii nastąpiły objawienia Maryjne w ło, ale znaleźli się też odważni którzy dołączyli i poszli dalej by walczyć.
miejscowości Fatima, gdzie trójka dzieci usłyszała od Matki Najświęt- Gdy zaś w listopadzie w 1914 roku komendant z wiernymi oddziałami
szej o mających niechybnie nastąpić smutnych zjawiskach w dalekiej pod naciskiem ofensywy wojsk carskich wycofywał się w kierunku KraRosji. Wówczas na naszych ziemiach nie było już rosyjskich wojsk, ale kowa wtedy tutejsi mieszkańcy wskazywali szlak przez pola i drogę do
nadal znajdowały się pod kontrolą wojsk cesarskich Niemiec oraz bezpiecznego przejścia legionistom. Mało tego, mieszkańcy Władysłacarsko-królewskiej armii austro-węgierskiej. Wojenna administracja wa i Celin karmili strudzonych polskich wojaków, których uznano za
austriacka na obszarze powiatu miechowskiego i olkuskiego była swoich. Byli to właśnie legioniści a nie rosyjska armia w której wówdosyć łagodna. Pozwalała między innymi na tworzenie nowych ludo- czas jeszcze wciąż walczyło wielu naszych rodaków, wziętych z pobowych szkół powszechnych. W naszej gminie powstała w tym czasie ru w czasie mobilizacji. W pięćdziesiąt lat po powstaniu styczniowym
szkoła powszechna w Widomej. Austriacki, wojenny naczelnik po- mieszkańcy naszych wiosek, podobnie jak właściciele dworów, nareszwiatu miechowskiego, płk Franciszek Prevaux był bardzo przychylny cie zrozumieli, że są na swoim. Wtedy jesienią w 1914 roku nikt już z tudla Polaków. Pozwolił m.in. na huczne, patriotyczne obchody stulecia tejszych nie donosił Rosjanom, że wąwozami przechodzą ,,jacyś obcy”,
śmierci naszego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki. Zaczęto jak to miało miejsce w Czaplach w 1863 roku. Pół wieku temu po tamwydawać polskie czasopisma, między innymi ,, Lud Miechowski”. Do tym smutnym zdarzeniu właściciel Dóbr Czapelskich pan Eustachy Roidealnej wolności było jeszcze daleko. Dowództwo legionów polskich mer ofiarował Józefowi Piłsudskiemu piękną klacz ,,Kasztankę”. Mimo,
nie dowierzając Austriakom i Niemcom, swym opiekunom i mocodaw- że na terenach polskich w wojennych mapach znów narysowano gracom, odmówiło złożenia przysięgi na wierność cesarzom: Wilhelmowi nicę, która przestała obowiązywać w 1918 roku gdy powstała Polska.
II i Karolowi I (obecnie święty Kościoła rzymsko-katolickiego). W od- Niestety spełniła się zapowiedziana w Fatimie groźba a mianowicie w
powiedzi, niedawni wielcy sojusznicy internowali zarówno dowódców Rosji wybuchła rewolucja bolszewicka, siejąc wokoło pożogę i śmierć.
jak też i śmiałych polskich szeregowych legionistów w obozach m.in. Nie oszczędzono zdetronizowanego parę miesięcy wcześniej impew Huszcie i w Szczypiórnie. To w obozie w Szczypiórnie koło Kalisza ratora Mikołaja II, którego wraz z rodziną bestialsko zamordowano.
polscy legioniści aby się nie nudzić, wymyślili grę w piłkę ręczną, stąd Obecnie został świętym Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej. Przez długie
szczypiorniak . Czas sprawił, że nawet i u butnych pruskich decyden- dziesięciolecia kolejni komunistyczni władcy bolszewickiej Rosji (a od
tów można było zauważyć propolskie gesty. Jesienią w 1917 roku 1922 roku ZSRR) rzucali złowrogi cień na dzieje Polski w XX wieku.
Niemcy pozwolili ostatecznie na usunięcie sprzed szczytu Jasnej Góry
Na koniec można by jeszcze dodać, że szkoda cesarza Wilhelma
w Częstochowie pomnika rosyjskiego imperatora Aleksandra II, niby Hohenzollerna. Podobnie jak jego przodkowie był protestantem. Luwyzwoliciela chłopów z Kongresówki z ucisku pańszczyźnianego. To teranie nie mogli go ogłosić świętym, bo wiara im nie pozwala nikojuż było coś, pamiętając, że Aleksander II był synem pruskiej księżnicz- go beatyfikować i kanonizować. W porównaniu z władcami III Rzeszy
ki. Czuło się, że coś powoli pęka. Nadchodził czas, że spełniały się wizje ,,Wiluś” to prawie anioł. Wyszło więc na to, że Wilhelm II jednak nie
naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza, modlącego się może uczestniczyć w glorii świętości do której dostąpili dwaj pozostali
kiedyś o wojnę powszechną w wyniku której zaborcy Polski stanęli- nasi zaborcy Karol I Habsburg i Mikołaj II Romanow. Snucie na koniec
by w walce przeciwko sobie, a w konsekwencji odrodziłaby się wolna refleksji o rzekomej anielskości i świętości ostatniego cesarza Niemiec
Polska.
należy oczywiście potraktować półżartem.
Zalążkiem wydarzeń roku 1917 był niewątpliwie 1914.Co mogli
czuć zwykli mieszkańcy naszej gminy, widząc jak w sierpniu tego roku, Adam Miska
polskie oddziały w siwych mundurach przemierzały przez Iwanowice,

Wójt Gminy Iwanowice,
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice,
Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach
serdecznie zapraszają
Mieszkańców Gminy
na uroczystości związane z obchodami
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Święta 15 Sierpnia

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
Dętej „Tempo” z Iwanowic

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.

Więcej szczegółowych powiadomień wysyłamy
na aplikację BLISKO i serwisy e-mail
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Fotobudk

 wesele
 komunie
 osiemnastkę
 urodziny
 studniówkę
 event firmowy
 wieczór panieński / kawalerski
 akcję promocyjną?

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

F
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Planujesz:

F
idnu

Fotobudka Fundi

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