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Szanowni Państwo
Przed Państwem kolejny już, ostatni numer
w 2017 roku naszego kwartalnika „Głos Iwanowic”. Przez cały miniony rok na łamach naszej
gazety można było poczytać o wydarzeniach
odbywających się na terenie naszej gminy, o projektach, inwestycjach i spotkaniach. Pojawiały
się także informacje dotyczące działalności
naszych szkół oraz organizacji pozarządowych.
Mogliśmy się również dowiedzieć jaką działalność prowadzi Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach i co słychać u Seniorów
naszej gminy. Na stałe w naszą gazetę wpisały
się również artykuły pisane przez Pana Adama
Miskę, a dotyczące historii Iwanowic i okolic.
Co czeka nas w 2018 roku? Mamy nadzieje
że artykuły, które będą pojawiać się w naszym
kwartalniku będą jeszcze ciekawsze i że będziecie
Państwo na każdy nowy numer czekać niecierpliwością. Chcemy aby przyszłoroczny „Głos
Iwanowic” był prawdziwy i rzetelny, aby można
poczytać w nim o tym co w naszym społeczeństwie jest najlepsze, a w ziemi iwanowickiej
ciekawe i niecodzienne. Póki co zapraszam do
ostatniego numeru w roku 2017. Życzę miłej lektury, a na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia spokoju, miłości, dużo odpoczynku, a przede
wszystkim ciepła rodzinnego.
Życzę miłej lektury.
MONIKA ŚWIĄTEK – Redaktor Naczelna
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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy
Mieszkańcom Gminy Iwanowice
radosnego, świątecznego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wszelkiej pomyślności.
Niech tajemnica Narodzenia Pana
wzbogaci łaską, napełni pokojem,
a blaskiem swym niech oświeca
wszystkie dni nadchodącego 2018 roku.
Nowy Rok 2018
niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji wszelkich zamierzeń.

Mirosław Rosa

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Lisowski
Wójt Gminy

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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Sprawozdanie

z realizacji budżetu za rok 2017

Szanowni Państwo
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r., jak co roku, przedstawię Państwu w marcu, gdzie zawarte będą
wszystkie dochody i wydatki oraz zrealizowane zadania roczne i planowane działania
wieloletnie. Poniżej chciałabym przedstawić
syntetyczne podsumowanie bieżącego roku
w ramach działań Urzędu Gminy oraz bardziej
szczegółowo sprawozdania z jednostek tj.
GOPS w Iwanowicach i GCKiB.

W 2017 r. kontynuowaliśmy rozwój infrastrukturalny gminy oraz pozyskaliśmy kolejne
środki unijne na inwestycje, których realizacja
odbędzie się głównie w następnej kadencji. Za szczególny sukces tego roku uważam
sprzedaż gazociągu w Biskupicach i Sieciechowicach Polskiej Spółce Gazowniczej, która
i tak dzierżawiła te nitki gazociągu oraz czerpała zyski ze sprzedaży gazu. Gmina Iwanowice będąc ich właścicielem otrzymywała
rocznie kilka tysięcy dochodów z dzierżawy,
jednocześnie ponosiła prawie 100 tys. kosztów (głównie związanych z opłatą za korzystanie z pasa drogowego w Sieciechowicach).
Ponadto, w związku z brakiem własności PSG
nie było zainteresowane rozbudową gazociągu w Sieciechowicach oraz w kierunku Celin
i Grzegorzowic. Obecnie spółka gazownicza
deklaruje chęć rozbudowy sieci, widząc duże
zainteresowanie mieszkańców przyłączami
gazowymi. Wnioski o przyłącza, które zbieraliśmy od mieszkańców zostaną na początku
2018 roku przekazane PSG, kiedy staną się
pełnoprawnymi właścicielami obu sprzedanych sieci gazociągowych. Działania związane
ze sprzedażą tych dwóch nitek ciągnęły się od
prawie 10 lat. Moim poprzednikom nie udało
się przekonać spółki gazowniczej do ich kupna. Dużym plusem tej sprzedaży jest również
zwiększenie dochodów Gminy o kwotę 886
000 zł (netto), co sprawi że ten rok budżetowy
powinniśmy zakończyć bez konieczności emisji obligacji spłacając jednocześnie długi z lat
poprzednich na kwotę 1 434 560 zł. Zatem zadłużenie na koniec roku powinno wynosić ok.
7 mln 230 tys. zł (gdy rozpoczynałem w 2015
r. kadencję, to zadłużenie po poprzedniku wynosiło – ok. 7 mln 500 tys. zł.).
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W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych kontynuowaliśmy m.in. modernizację
dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, budowę chodników, wodociągów
i kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę
oświetlenia. Szczegółowo o tych inwestycjach informowaliśmy w Głosie Iwanowic
oraz na stronach internetowych UG. Na ten
cel przeznaczyliśmy w sumie ponad 3 mln
złotych. Ponadto, na kwotę ponad 650 000
zł zrealizowaliśmy inwestycje w budynkach
szkolnych w Damicach, Poskwitowie, Iwanowicach i Widomej oraz świetlicy wiejskiej
w Poskwitowie Starym. W zakresie sportu
i rekreacji zmodernizowaliśmy plac zabaw
przy przedszkolu w Sieciechowicach oraz
rozbudowaliśmy infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Żerkowicach i Zalesiu. O wydatkach na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową szczegółowo piszę w osobnym
tekście, dotyczącym podsumowania wsparcia
dla OSP w 2017 r. Warto również podkreślić,
że w tym roku na granty dla organizacji pozarządowych przeznaczyliśmy kwotę 345 000
zł (pozyskując na ten cel m.in. środki z Urzędu Wojewódzkiego i EFS), w ramach której
finansujemy kluby sportowe, Orkiestrę Dętą
„Tempo” z Iwanowic, Ośrodki Wsparcia dla
seniorów oraz projekty wakacyjne dla dzieci
i młodzieży.

Kończący się rok 2017 był także czasem
pozyskania kolejnych dużych środków unijnych przeznaczonych zarówno na działania
inwestycyjne jak i szkoleniowo-edukacyjne.
W ramach projektów infrastrukturalnych pozyskaliśmy środki unijne na głęboką termomodernizację budynków szkolnych w Iwa-

nowicach i Celinach (ok. 2,5 mln zł - wartość
całkowita kosztów), oczyszczalnie przydomowe (ok. 2,3 mln zł), ścieżki rowerowe (ok.
3 mln zł), budowę centrum rekreacyjno-sportowego wokół parkingu i kościoła w Iwanowicach (ok. 700 000 zł), rozbudowę kanalizacji
sanitarnej w Iwanowicach, Sieciechowicach,
Maszkowie (ok. 4 mln zł). W ramach projektów
edukacyjnych pozyskaliśmy kwotę 250 000 zł
na bezpłatne szkolenia w ramach projektu
LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji)
oraz prawie 1 mln zł na projekt pn. Planeta
marzeń, który pozwoli uruchomić w 2018 r.
placówkę dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży w szkole w Grzegorzowicach. W tym
roku kontynuowany był również projekt przebudowy drogi powiatowej łączącej Iwanowice z Widomą (wystąpiliśmy o decyzję ZRID,
w przyszłym roku rozpoczniemy przebudowę
drogi) oraz projekt GOPS – Czas na zmiany –
zainwestuj w siebie. Zakończyliśmy realizację
projektu partnerskiego dotyczącego e-administracji, którego efektem jest m.in. portal
interesanta o którym szczegółowo piszemy
na kolejnych stronach Głosu Iwanowic. Ponadto, w 2017 r. zostały złożone do oceny 4
projekty: na rewitalizację miejscowości Biskupice, Maszków i Sieciechowice; dalszą
rozbudowę kanalizacji w miejscowościach
Iwanowice, Lesieniec i Sieciechowice, uruchomienie dziennego ośrodka wsparcia dla
seniorów w szkole w Grzegorzowicach oraz
utworzenie spółdzielni socjalnej zajmującej
się usługami komunalnymi. Piąty projekt złożymy w styczniu 2018 r. na budowę centrów
sportowo-rekreacyjnych w Grzegorzowicach
i Sułkowicach.
Podejmujemy także cały szereg działań
związanych ochroną czystego powietrza. Pozyskaliśmy środki z WFOŚiGW na wymianę 40
pieców, otrzymaliśmy dofinansowanie unijne w ramach projektu partnerskiego na wymianę pieców z środków unijnych (realizacja
w 2018 r.) oraz przygotowaliśmy duży projekt
partnerski na budowę paneli fotowoltaicznych, solarów czy pomp ciepła, który został
złożony na konkurs do MRPO. Całkowita wartość dofinansowania na piece wynosi prawie
1,5 mln zł.
Problemem bieżącego roku były przedłużające się procedury związane z podpisywaniem umów na realizację projektów unijnych,
co sprawiło, że inwestycje oświatowe, rewitalizacyjne oraz budowa przydomówek zostanie rozpoczęta dopiero w roku przyszłym.
Jeśli chodzi o sprawy kadrowe w Urzędzie
Gminy to przedstawiały się one następująco.
Staż zawodowy w Urzędzie Gminy Iwanowice w roku 2017 odbywało 5 osób, z czego 2
osoby odbywały staż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a jedna osoba staż
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w Urzędzie na stanowisku gospodarczym.
W ramach robót publicznych na stanowisku
biurowym zatrudnione były 4 osoby, w tym 1
osoba w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek. Natomiast na stanowisku gospodarczym
w Urzędzie była zatrudniona 1 osoba. Prace
społecznie – użyteczne od marca do listopada
wykonywało łącznie 6 osób. Były to głównie
prace porządkowe: sprzątanie śmieci z rowów
przy drogach w poszczególnych miejscowościach, koszenie trawy, przycinanie krzaków
na terenie Gminy oraz drobne prace remontowe. W Urzędzie Gminy w ciągu roku praktykę zawodową na stanowiskach biurowych
odbywało 2 studentów i 1 uczeń. W 2017
roku Sąd Rejonowy w Krakowie skierował
do Urzędu Gminy w Iwanowicach 4 „skazanych”, dodatkowo 3 osoby kontynuowały
wykonywanie pracy na cele społeczne z roku
2016. Były to kary wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne
w wymiarze od 1 miesiąca/20-30 godzin do
18 miesięcy/20 godzin, przy czym dwóch skazanych do tej pory nie wykonało orzeczeń.
Przeciętne zatrudnienie w roku 2017 r.
wyniosło: 33,96 etatów, w tym:
• 1 osoba od 9 grudnia 2016 r. do 7 grudnia
2017 r. przebywała na urlopie rodzicielskim,
• 1 osoba od 15 sierpnia 2017 r. przebywa
na urlopie macierzyńskim,
• od miesiąca lutego do listopada byli
zatrudnieni pracownicy w ramach robót
publicznych z Urzędu Pracy, co stanowiło
2,50 etatów w skali roku.
Zachęcając Państwa do lektury sprawozdań GOPS i GCKiB chcę podziękować wszystkim urzędnikom za dobrą współpracę oraz
radnym i sołtysom za aktywne wspieranie
realizacji poszczególnych inwestycji. Dziękuję
także mieszkańcom, druhom OSP, organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, którzy poprzez swoje działania przyczynili się do rozwoju naszej gminy w kończącym
się 2017 r.
Z wyrazami szacunku,
Robert Lisowski,
Wójt Gminy Iwanowice

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Iwanowicach
1. Zasiłki i pomoc w naturze – w ramach
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie gorących posiłków
w szkołach i przedszkolach objęto łącznie 56
dzieci z 26 rodzin.. Program w 70 % finansowany jest ze środków budżetu państwa,
w 30% ze środków własnych gminy. Planowane wykonanie dotacji w kwocie 30 500,00 zł,
środków własnych w kwocie 14 730,00 zł )
• zapewniono dla 1 osoby w miejscu
zamieszkania usługi opiekuńcze – planowany koszt 10.000,00zł finansowany
wyłącznie ze środków własnych
• pokryto dla 8 osób koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej, planowany
koszt realizacji zadania finansowanego
wyłącznie ze środków własnych wynosi 217 860,00 zł. Wykonanie na dzień
30.11.2017r wyniosło 199 654,04 zł.
udzielono łącznie 102 rodzinom wsparcia finansowego w ramach realizacji ustawy
o pomocy społeczne (zasiłki celowe i celowe
specjalne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe).Planowany koszt realizacji zadania wynosi 270
161,00 zł w tym z dofinansowania z budżetu
państwa 184 193,00 zł.
2. Projekt pn. „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) jest
realizowany przez GOPS od lipca 2016r.do
31-12-2018r. (tj. przez okres 30 miesięcy). Od
lipca 2016 r. do projektu zostały zaangażowane 22 osoby, dla których w 2017 r. przeprowadzono treningi kompetencji społecznych,
poradnictwo psychologiczne oraz prowadzono prace socjalną. Dla części osób przeprowadzono kursy zawodowe oraz stworzono możliwość ukończenia kursu prawa jazdy kat B. Do
końca września 2017 r. zrekrutowano kolejne
22 osoby, które od stycznia 2018 r. będą objęte działaniami w ramach projektu. Całkowita
wartość projektu wynosi 657 630,78 zł, w tym
wkład własny Gminy w kwocie 98 644,62
zł. Planowane wydatki na 2017 r. to kwota
280 105,78 zł, w tym wkład własny Gminy
33 644,62 zł.
3. Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy – zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą
w 2017” finansowane jest z budżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości 55 200,00zł
oraz wkładu własnego gminy w formie wynajmu sal. Cel główny projektu to integracja
międzypokoleniowa – zmiana wizerunku
seniora i angażowanie młodego pokolenia.
Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe im. św. Jana Bosko w Celinach na terenie 2 miejscowości tj.
w Sieciechowicach i w Celinach. Liczba miejsc
dotowanych – 30.
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4. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – w 2017r. roku przewiduje się
wykonanie w kwocie 2 947 225,48 zł z tego
dotacja celowa 2 912 025,48 zł, środki własne
35 200,00 zł. Na wypłatę świadczeń w okresie
od 01.01.2017r. do 30.11.2017r. wydatkowano
2 354 219,25 zł dla 573 rodzin.
5. Świadczenia wychowawcze „500
+” – przewidywane wykonanie 6 707 220,97
zł, wyłącznie z dotacji celowej. Na wypłatę świadczeń w okresie od 01.01.2017r. do
30.11.2017r. wydatkowano 6 274 320,70 zł dla
891 rodzin.
6. Stypendia szkolne – przewidywane
wykonanie 48 667,00 zł, z tego dotacja celowa 28 667,00 zł, środki własne 20 000,00 zł.
Na wypłatę stypendium szkolnego w okresie
od 01.01.2017r. do 30.11.2017r. wydatkowano
34 900,00zł dla 54 rodzin.
7. Pomoc żywnościowa – w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2012 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wydano ok. 14 ton żywności , w tym :
• w ramach poddziałania 2016, w okresie
styczeń-maj 2017r. około 9 ton dla 292
osób,
• w ramach poddziałania 2017, w okresie
sierpień – październik 2017r około 5 ton
dla 283 osób.

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach w ramach swojej działalności
w 2017 roku organizowało imprezy plenerowe, patriotyczne, gminne oraz spotkania
międzynarodowe. Były to m.in: spotkanie noworoczne w OSP w Maszkowie, Gminny Dzień
Dziecka i Puchar Wójta Gminy Iwanowice
w Piłce Nożnej w Grzegorzowicach Wielkich,
Spotkanie z Polakami z Kresów w Celinach,
Bieg Niepodległości, Gminny Dzień Seniora,
uroczystości państwowe z okazji świąt narodowych.

GCKiB we współpracy z organizacjami
pozarządowymi zainicjowało wiele wydarzeń kulturalnych. Jednym z najważniejszych
był Projekt Dom Kultury + 2017. W ramach
projektu zostały dofinansowane następujące
inicjatywy lokalne: II Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych (Narama), „Od dzieciaka do strażaka”( Sieciechowice), „Celiniada po strażacku –
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cz. 3” (Celiny), Piknik Rodzinny (Żerkowice),
„100 lat Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej” oraz „Legiony to żołnierska nuta” (Sieciechowice). Całkowity koszt
dofinansowania wyniósł 15 300 zł. Ponadto,
GCKiB w 2017 r. dofinansowało 17 inicjatyw
kulturalnych w ramach patronatów na kwotę
9 827,82 zł. Były to różnego rodzaju konkursy
gminne i inicjatywy lokalne tak jak: konkurs
łyżwiarski, konkurs piłki koszykowej , konkurs
tenisa stołowego, Teatr Jednego Aktora, konkurs Wiedzy o Krakowie, konkurs Palm Wielkanocnych, Konkurs Święty Jan Paweł II, Gminny
Konkurs Ortograficzny, Konkurs Szachowy,
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, Noc
Świętojańska, Dzień Sportu na Orliku.

GCKiB w 2017 roku realizowało i wiele
projektów własnych, miedzy innymi: Ferie
zimowe w gminie Iwanowice, „Podróże Czytelnicze Żaby MeLi” z udziałem 7 placówek
oświatowych, „Językowe Wędrówki Sowie” –
udział 3 placówek oświatowych, „Jak nie
czytam, jak czytam” – projekt biblioteczny,
„Tydzień Bibliotek” – spotkania biblioteczne
z dziećmi ze szkół i przedszkoli z terenu naszej
gminy, Wakacje z Gminnym Centrum Kultury
i Bibliotek, przedstawienia i teatrzyki dla dzieci ze szkół z terenu naszej gminy; spektakl „Baśniowej Kapeli”.

W 2017 roku GCKiB nawiązało współpracę z: Iwanowicką Akademią Futbolu – zajęcia
w ramach akademii odbywają się bezpośrednio w GCKiB, w S.P. Celiny, S.P. Iwanowice, S.P.
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Narama oraz S.P. Widoma; Wyższą Szkołą Humaintas z Sosnowca organizując na terenie
naszej gminy Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy oraz zajęcia w ramach modułu „Przedszkolak na Uczelni”. Zajęcia odbywają się
w Przedszkolu w Iwanowicach, w Sieciechowicach oraz w oddziałach przedszkolnych
na Widomej. Firmą „Tatinka” organizując
warsztaty rękodzielnicze; Stowarzyszeniem
MANKO – udział w programie Ogólnopolska
Karta Seniora. GCKiB organizowało również
zajęcia z tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych, warsztaty świąteczne oraz konkursy
gminne: Gminny Konkurs na Pisankę Wielkanocną, Gminny Konkurs na „Zakładkę do
książki”, Gminny Konkurs na „Najpiękniejszą
postać z bajki”, Gminny Konkurs na „Bombkę
bożonarodzeniową”.
Działalność wydawnicza, telewizyjna
i promocyjna GCKIB w 2017 r.:
Wydano 4 numery gazety lokalnej „Głos
Iwanowic”,
kalendarz
gminno-strażacki
na 2018 r., gadżety promujące Gminę Iwanowice (m.in. kubki, parasole, opaska odblaskowe, powerbanki), nakręcono 10 odcinków
telewizyjnych „Wiadomości Gminy Iwanowice” oraz film promujący – „Pit dla Gminy Iwanowice”, zlecono nakręcenie 5 odcinków filmu
promującego historię Iwanowice pt. Iwanowice dawniej. Dodatkowo GCKiB zajmuje się
przygotowaniem materiałów i prowadzenie
bieżącej działalności aplikacji Mobis oraz
SISMS. Na bieżąco prowadzona jest również:
strona internetowa GCKiB, facebook „Gmina
Iwanowice na starych fotografiach”, blog oraz
fanpage „Młodzieżowa Poradnia Językowa”.
W strukturach GCKiB działa zespół teatralny „Kwadrat”, którego opiekunem jest Pani
Joanna Stąpała. Zespół ma na swoim koncie
już pierwsze sukcesy. Zajął I miejsce na eliminacjach powiatowych 32 Festiwalu Teatrów
Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” w Miechowie.
Zespół został bardzo wysoko został oceniony
na 32. Edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży ,,Bajdurek” w Nowym Sączu. Obecnie
zespól składa się z 30 uczestników.
W bieżącym roku w strukturach GCKiB powstał również Gminny Klub Seniora „juRajska
Siódemka” w Widomej, w którym orgaznizowane są zajęcia sportowe i plastyczne. Seniorzy należący do klubu chętnie biorą udział
w różnych uroczystościach, imprezach czy
warsztatach.

W 2017 roku Koła Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy działające pod egidą GCKiB
brały udział w licznych konkursach i przeglądach: VI Festiwalu Piosenki Ludowej „Czerwone Korale” w Jaworznie – Panie: Ewa Drożniak
i Marta Komasara; XVII Rodzinnym Pikniku
Ekologicznym w Bolechowicach Zespół Śpiewaczy Ludowych z Maszkowa i Kapela Maszkowiacy z Maszkowa; Sabałowych Bajaniach
w Bukowinie Tatrzańskiej – Panie: Ewa Drożniak i Marta Komasara; Wojewódzkim Przeglądzie Potraw Wigilijnych pt. KGW pełne siły
i tradycji – reprezentacja KGW z Władysława;
VII Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych
Regionu Krakowskiego – reprezentacja Pań:
Ewa Drożniak, Marta Komasara i ZŚL „Naramianki” z Naramy. Ponadto, GCKIB wraz z ZŚL
z Damic reprezentowało Gminę Iwanowice
na Dożynkach Powiatowych w Sułoszowej.

W 2017 roku GCKiB przeprowadziło remont Filii Biblioteki w Widomej – zakup nowych mebli – koszt 4 951,00 zł. Wyposażyło
pomieszczenia GCKiB – koszt 5 753,00 zł oraz
wyremontował sale w Szkole Podstawowej
w Iwanowicach użyczonej na potrzeby działalności GCKiB – koszt 20 000,00 zł. Ponadto,
zakupiono szkliwo dla ZŚL z Zalesia – koszt
2 528,23 zł. Na potrzeby swojej działalności GCKiB zakupiło namiot – koszt 7 500,00
zł. Zakup nowości czytelniczych do wszystkich gminnych bibliotek został zrealizowany
za kwotę 8 280,20 zł. W ramach działalności
GCKiB prężnie działa Muzeum Regionalne
kierowane przez kustosza Pana Adama Miskę.

z życia gminy
Drogi gminne

Kapliczka w Przestańsku

Ponad 1 mln 370 tys. zł wydamy w tym
roku na remont i modernizację dróggminnych. W piątek (17 listopada br.) zakończyło
się układanie nakładek asfaltowych na ponad
7 km dróg. W najbliższych dniach będą jeszcze
poprawiane pobocza w niektórych miejscach.
Ponadto, pod koniec października br. otrzymaliśmy promesę z MSWiA naremont 450
mb drogi Sieciechowice – Władysław k. Koleszyński w ramach tzw. „środków popowodziowych”. Mimo krótkiego okresu na przygotowanie zgłoszenia remontu drogi i wykonanie
tej inwestycji (do 15 grudnia br.) będziemy
chcieli zrealizować ten zakres, aby wykorzystać otrzymane dofinansowanie. Ostateczna
wartość tej inwestycji będzie znana po wyborze wykonawcy.

Koszt inwestycji 16 500 zł, w tym 5 000 zł
z Programu Kapliczkafinansowanego przez
Urząd Marszałkowski.

Chodnik w Poskwitowie
Nowym
Zakończyliśmy budowę chodnika w Poskwitowie Nowym. W tym roku wartość zadania wyniosła 339 774,05 zł (453 mb chodnika) w tym wkład własny Gminy Iwanowice
stanowił 50 % wartości inwestycji. W latach
2015-2017 wybudowaliśmy w sumie 911
metrów bieżących chodnika (od skrzyżowania na Przestańsko do granicy gminy). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 643 657,35
zł i był finansowany po połowie przez Gminę
Iwanowice oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Zgodnie z umową z ZDW od tego roku Gmina
będzie także ponosiła koszty zimowego i letniego utrzymania tej części chodnika.

Sieć wodociągowa
w Sułkowicach i Krasieniecu
Zakupnym
W dniu 27.10.2017 r. dokonano odbioru
końcowego zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Sułkowice i Krasieniec Zakupny obejmującego swoim
zakresem:
a) wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń
na budowę
b) obsługę geodezyjną, pełnienie funkcji
kierownika budowy oraz nadzór autorski
projektanta,
c) roboty budowlane w zakresie budowy
i montażu:
• sieci wodociągowej ø90 mm PE o długości 1082,0 m,
• zasuwy ø80 mm na włączeniu i zakończeniu sieci wodociągowej – 2 szt.,
• hydrantu nadziemnego ø80 mm z zasuwą – 3 kpl., hydranty wykonane na odgałęzieniu z sieci wodociągowej,
• trójnika ø 90/90mm na odgałęzieniu
w kierunku hydrantów – 3 szt.
• trójnika ø 90/90mm na połączeniu z istniejącą siecią i hydrantem – 1 szt.,
• łącznika rurowego RR PN 10/16 SFERO
na połączeniu z istniejąca siecią – 1szt.
Wykonawcą zamówienia była FIRMA INSTALACYJNO-BUDOWLANA, Halina Kasprzyk,

z siedzibą Sieciechowicach. Łączna wartość
inwestycji wyniosła 103.753,00 zł., w tym:
opracowanie dokumentacji projektowej oraz
budowa sieci wodociągowej – kwota 99.753
zł.; pełnienie nadzoru archeologicznego nad

SPRAWOZDANIE

pracami ziemnymi związanymi z budową
sieci wodociągowej – kwota 4.000 zł. Sieć ta
została wybudowana po to, aby połączyć ze
sobą wodociąg Sułkowice z wodociągiem Narama, który zaopatruje miejscowości Narama,
Żerkowice, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny i Damice. Połączenie to zostało wykonane
w celu wspomagania przez ujęcie w miejscowości Sułkowicach wodociągu i ujęcia wody
w miejscowości Narama, podczas zwiększonego poboru wody na wodociągu w okresie
letnim. Realizacja zadania umożliwi również
podłączenie dwóch budynków w miejscowości Sułkowice, które do tej pory nie miały
warunków na podłączenie się do sieci wodociągowej.

Ścieżki rowerowe
Dwa projekty Gminy Iwanowice dotyczące budowy ścieżek rowerowych otrzymały
dofinansowanie unijne. Projekt Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Iwanowice otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 184 852,08 zł (wartość
całkowita – 1 860 781,54 zł). Kwota dofinansowania po przetargach i planowanych
oszczędnościach powinna wzrosnąć do 1 581
664,29 zł. Drugi projekt będzie realizowany
w partnerstwie z Gminą Słomniki (lider) oraz
Gminami: Krzeszowice, Sułoszowa, Miechów,
Charsznica i Gołcza. Jego wartość wynosi ponad 15 mln zł, w tym kwota dofinansowania
wynosi ponad 9 mln zł (po przetargach wzrośnie do kwoty 13 mln zł.).
Zakres projektów obejmuje m.in. budowę ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych,

wytyczenie i oznakowanie wzdłuż dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych tras
rowerowych, budowę infrastruktury dla rowerzystów tzw. Miejsc Obsługi Rowerzysty
(MOR) wyposażonych m.in. w stojaki, wiaty,
tablice informacyjne. Na terenie naszej Gminy
będą wytyczone dwie trasy rowerowe: Maszków – Iwanowice Włościańskie (Urząd Gminy)
oraz Iwanowice Włościańskie (UG) – Iwanowice Włościańskie (kolonia) – droga powiatowa
w kierunku Zagaja, droga gminna Biskupice
Góry – Biskupice Stara Wieś – droga powiatowa Biskupice boisko. Okres realizacji projektów to lata 2018-2020.
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INWESTYCJE

Nowe przystanki i chodnik
przy drodze krajowej

Pierwsze piece
ekologiczne zamontowane!

W Domiarkach, Widomej, Maszkowie
(przy drodze krajowej E7) oraz Krasieńcu Zakupnym i Krasieńcu Starym (droga powiatowa) zamontowane zostały nowe wiaty przystankowe wraz z tablicami ogłoszeniowymi.
Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ok. 60
000 zł. Koszt rekultywacji brzegu przy remizie
OSP w Krasieńcu Starym wyniósł 10 000 zł.
Prosimy o nienaklejanie na ścianach wiat
ogłoszeń lub innych informacji.
Ponadto, GDDKiA dokończyła budowę
chodnika, który połączył Maszków z Widomą.
Całkowity koszt tej inwestycji to kwota ok.
400 000 zł. Długość chodnika wynosi 450 mb.

Zakończyła się wymiana kotłów węglowych w ramach Programu PONE. W trakcie realizacji zadania pn „Ograniczenie niskiej emisji
na terenie Gminy Iwanowice” zostało wymienionych 40 kotłów węglowych. Mieszkańcy,
którzy zdecydowali się wymienić stare kotły,
podpisali stosowne umowy po czym nastąpiło ich rozliczenie i finalizacja całej operacji.
Efektem końcowym jest wymiana 32
szt. starych źródeł ciepła opalanych węglem
na kotły ekogroszek oraz 8 szt. starych źródeł
ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów na biomasę. Wszystkie
wymienione urządzenia grzewcze posiadają
certyfikaty ecodesign i spełniają normę niskoemisyjnych urządzeń grzewczych.
Całkowity koszt zadania wyniósł 250
139,75 zł, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Gmina Iwanowice
otrzymała dotację w wysokości 178 671,25
zł. Wkład własny Gminy stanowiła kwota 71
468,50 zł. Dotację z WFOŚiGW i wkład Gminy
Iwanowice wypłacimy mieszkańcom do końca grudnia br.
Kotły zostały wymienione w następujących
miejscowościach:
ekogroszek:
Celiny 2 szt.
Damice 3 szt.
Domiarki 2 szt.
Iwanowice Dworskie 1 szt.
Iwanowice Włościańskie 3 szt.
Krasieniec Stary 4szt.
Maszków 1 szt.
Poskwitów 4 szt.
Sieciechowice 3 szt.
Sułkowice 2 szt.
Widoma 2 szt.
Władysław 1 szt
Zalesie 1 szt.
Żerkowice 3 szt.
biomasa:
Biskupice 1 szt.
Iwanowice Włościańskie 1 szt
Krasieniec Stary 3 szt.
Sieciechowice 1 szt.
Sułkowice 2 szt

Informacja Komendanta
Policji w Skale
W dniu 11 października 2017 r. podczas
debaty społecznej, która odbyła się w Iwanowicach Komendant Powiatowy Policji w Krakowie podinsp. Krzysztof Król zapowiedział
poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Iwanowice. Poniżej
prezentujemy informację, jaką otrzymaliśmy
z Komisariatu Policji w Skale.
W okresie od 11 października do 30 listopada br. Policjanci Ogniwa Prewencji KP Skała
codziennie na każdej zmianie byli zadaniowani do kontroli rejonu Gminy Iwanowice. Ponadto, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
KPP Kraków pełnili 11 służb dedykowanych
dla rejonu gminy. W trakcie w/w służb zrealizowano 485 kontroli drogowych pojazdów,
19 akcji STOP POBIERZ przeciwko nietrzeźwym kierującym. Funkcjonariusze policji
podczas patroli na terenie Gminy Iwanowice
ujawnili 124 wykroczenia z czego nałożyli 109
mandatów mandatów karnych na sprawców
wykroczeń, 15 osób pouczyli, zatrzymali 8
nietrzeźwych kierujących oraz jedną osobę
posiadającą zakaz sądowy prowadzenia pojazdów, a także ujawnili dwa przestępstwa
narkotykowe.
Rejon Gminy Iwanowice będzie w dalszym ciągu pod stałym nadzorem funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skale oraz Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
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Sprzęt dla jednostek OSP
W tym roku zakupiliśmy ramach programu Bezpieczna Małopolska sprzęt dla
OSP na kwotę 53 000 zł (dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego wyniosło 24 175 zł). Kolejne jednostki OSP(Zalesie, Sułkowice,
Biskupice, Krasieniec, Maszków, Narama
i Grzegorzowice) mogły odebrać m.in. torby
medyczne PSP R1. Dziękujemy radnemu
Województwa Małopolskiego Panu Adamowi Domagale za pomoc w otrzymaniu
dofinansowania.

Placówka wsparcia
dziennego dla
dzieci i młodzieży
w Grzegorzowicach
W budynku szkoły w Grzegorzowicach zostanie uruchomiona placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Projekt będzie
realizowany przez okres trzech lat (od stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.) Projekt
został przygotowany przez Gminę Iwanowice we współpracy z Fundacją Małopolska
Izba Samorządowa. Liderem projektu będzie
Fundacja. Wartość dofinansowania wynosi
947 754,69 zł, kwota całkowita projektu – 1
022 389,10 zł. W ramach projektu zostanie
m.in. przeprowadzona adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły oraz terenu w jego
najbliższym otoczeniu. Całkowity koszt tych
inwestycji planowany jest na kwotę 300 000
zł. Zakładamy uruchomienie placówki od
kwietnia 2018 r. O szczegółach napiszemy
w kolejnym numerze Głosu Iwanowic.

z życia gminy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Ochotnicza Straż Pożarna
w Gminie Iwanowice –
podsumowanie za 2017 r.
Na październikowej sesji Rady Gminy
omawiany był stan bezpieczeństwa w naszej
Gminie, w tym m.in. w zakresie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Warto zatem przedstawić kilka danych statystycznych
oraz finansowych, aby zobrazować stan funkcjonowania jednostek OSP i pokazać zmiany.
Niewątpliwe w ostatnich trzech latach
(2015-2017) dofinansowanie do jednostek
OSP wzrosło w stosunku do lat ubiegłych
o ponad 100%.
W 2015 r. na bieżące utrzymanie 15 jednostek OSP wydano 186 963,96 zł, na wydatki
inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne 522
078,41 zł, ponadto udzielono OSP Sieciechowice dotacji na zakup samochodu OSP
w kwocie ponad 200 000 zł. W sumie wydatki budżetu dla OSP w 2015 r. zamknęły się
w kwocie 933 474,68 zł.
W 2016 r. na bieżące utrzymanie straży
wydano kwotę 158 588,86 zł oraz 533 245,79
zł na wydatki i zakupy inwestycyjne. W sumie
w 2016 r. wydatki budżetu dla OSP zamknęły
się w kwocie 691 183,65 zł.
W bieżącym roku (stan na 30 września
br.) mamy zaplanowany całkowite wydatki na kwotę 813 551,21 zł, w tym wydatki
bieżące stanowią kwotę 205 291,47 zł, wydatki inwestycyjne to kwota 424 075,74 zł
a wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt
bojowy) wynoszą aż 184 175 zł.
Podsumowując, w okresie ostatnich
trzech lat wydamy na funkcjonowanie i rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych prawie 2,5 mln złotych. Warto podkreślić, że w tej kwocie ponad 600 000 zł to są
środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych
(Małopolskie Remizy, Bezpieczna Małopolska,
WFOŚiGW, dofinansowania z Komendy Wojewódzkiej PSP czy firm ubezpieczeniowych).
Jeszcze trzy lata temu nieco ponad połowa jednostek posiadała selektywne wywoływanie, brakowało podstawowego sprzętu
(w tym węży) a powodem do dumy było
posiadanie używanego ubrania strażackiego
typu Nomex, które jednostki otrzymywały
z zaprzyjaźnionych straży z gmin sąsiednich.
Dzisiaj każda z jednostek OSP jest wyposażona w podstawowy sprzęt bojowy oraz umundurowanie, posiada stałą łącznością z Komendą Miejską PSP (selektywne wywoływanie)
a obecnie finansujemy zakup sprzętu specjalistycznego jak na przykład toreb medycznych (na koniec tego roku wszystkie jednostki
będą je posiadały) czy nowoczesnych samochodów strażackich. Powyższe działania idą
w parze ze szkoleniem bojowym druhów strażaków oraz rozbudową i modernizacją remiz
strażackich. Między innymi ukończone szko-

lenie z ratownictwa technicznego posiada już
147 strażaków, kurs pierwszej pomocy – 39
druhów. W ostatnich trzech latach dofinansowano modernizację remiz w kwotach od kilkudziesięciu do kilkuset tys. złotych, na łączną
kwotę ponad 1,2 mln zł.
Czy wydawanie tak dużych pieniędzy ma
sens? Czy jest efektywne? Odpowiedzi na te
pytania proponuję poszukać w informacjach
statystycznych z wyjazdów poszczególnych
jednostek OSP. Średnio w roku w naszej gminie jest ok. 50-60 zdarzeń do których Państwowa Straż Pożarna wzywa jednostki OSP
(w zależności od zdarzenia wzywa z reguły 2
lub 3 jednostki znajdujące się najbliższej danego zdarzenia). W 2016 r. było w sumie 78
wyjazdów jednostek OSP, z czego prawie
połowa przypadła na OSP Sieciechowice.
W tym roku tych wyjazdów było już 114,
w tym 31 OSP Sieciechowice, 25 OSP Iwanowice, 13 OSP Narama i 9 OSP Widoma
(dane przedstawione przez Komendanta
Gminnego na sesji RG 25.10.2017). Zatem
do końca tego roku całkowity wzrost efektywności bojowej w stosunku do roku poprzedniego wyniesie ponad 70%. Jeśli ktoś uważa
że to za mało, to proponuję aby zaproponował
jeszcze lepsze, efektywniejsze rozwiązania
w tym zakresie. Nic nie stoi na przeszkodzie
aby radni zwiększyli jeszcze bardziej wydatki
na OSP albo wsparli działania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych. Urząd Gminy na pewno nie będzie w tym przeszkadzał,
a wręcz przeciwnie tak jak dotychczas wspierał te działania.
Na koniec wróćmy do sprawy gazu w remizie OSP w Poskwitowie. W marcu br. roku
radni przegłosowali uchwałę o limitach zużycia gazu i energii elektrycznej w remizach OSP
na terenie Gminy Iwanowice. Tym samy zmieniona została uchwała Rady Gminy z 2010 r.,
która pozwalała refundować jednostkom OSP
jedynie zużycie energii elektrycznej. Czyli do
marca 2017 r. jednostki OSP które korzystały
z gazu, finansowały go z własnych środków.
Powyższa zasada nie dotyczyła OSP Sieciechowice i OSP Poskwitów, którym mimo
braku uchwały Rady Gminy w tym zakresie
... finansowano zużycie gazu z budżetu gminy. OSP Poskwitów jako jedyna jednostka nie

zgodziła się na limit zużycia gazu oraz przepisanie umowy gazowej na OSP. Przypomnijmy,
w okresie od połowy grudnia 2016 r. do początków marca 2017 r. w remizie OSP Poskwitów na ogrzewanie części bojowej (1 garaż)
oraz niewielkiej kuchni zużyto 860 m3 gazu.
Natomiast zgodnie z obowiązującą uchwałą
Rady Gminy, w przypadku OSP Poskwitów,
podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie
zimowym ogrzewanie garażu powinno być
zapewnione z limitu na energię elektryczną.
W budżecie na ten rok nie ma przewidzianych
środków na sfinansowanie gazu dla remizy
w Poskwitowie, bowiem nie przewiduje tego
uchwała Rady Gminy. Kilkakrotnie tłumaczyłem to prezesowi OSP w Poskwitowie prosząc
o kompromis, że konsekwencją ich uporu
będzie zaplombowanie licznika gazowego,
bowiem nie można ponosić wydatków, których nie przewidziano w budżecie. Mamy
dwie możliwości rozwiązania tej sprawy: OSP
Poskwitów, podobnie jak inne jednostki OSP
akceptuje limit zużycia gazu oraz przepisuje
umowę na siebie, co będzie potwierdzone
uchwałą Rady Gminy lub Rada Gminy uchwala, że gaz w remizie w Poskwitowie będzie
finansowany bez żadnych limitów i wówczas
umowa może być na Gminę Iwanowice.
I na koniec jeszcze jedna uwaga. Czytając
wpisy różnych osób na niektórych stronach
internetowych można odnieść wrażenie,
że Gmina wręcz niszczy straże, nie pozwala
im normalnie działać bo ... domaga się przestrzegania prawa w zakresie wydatkowania
środków publicznych albo dbania o majątek komunalny. Drodzy krytycy (notabene
wszystkiego co robimy), proponuję zamiast
wypisywania frazesów i uprawiania demagogii pokazać co potraficie. Pozyskujcie środki
zewnętrzne dla OSP, piszcie granty i wnioski.
Możliwości w tym zakresie jest bardzo dużo.
Ochotnicze Straże Pożarne są organizacjami
pozarządowymi na które można pozyskiwać
finanse z różnych źródeł. Jeśli jest tak źle, to
pokażcie że może być lepiej. Wówczas choć
trochę będziecie wiarygodni w tym co mówicie.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
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INWESTYCJE

Budżet ważnych
inwestycji

Na stronie BIP Urzędu Gminy opublikowaliśmy projekt budżetu
Gminy Iwanowice na 2018 r. Niewątpliwie, tak proinwestycyjnego budżetu nasza gmina jeszcze nie miała. Ponad 14 mln 300 tys. zł to wydatki majątkowe, w tym ponad 9 mln 600 tys. zł to pozyskane środki
unijne. Dochody na przyszły rok zostały zaplanowane na kwotę 38 766
995 zł, natomiast wydatki na kwotę 47 914 891 zł. Zaplanowany deficyt
w kwocie 9 147 896 zł zostanie sfinansowany z pożyczek oraz emisji
obligacji. Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizację drogi powiatowej Widoma-Iwanowice weźmiemy pożyczki
wyprzedzające z BGK w kwocie całkowitej 3 648 279 zł, które spłacimy po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu dofinansowania unijnego
z PROW. Ponadto, inwestycje oświatowe w Iwanowicach zostaną sfinansowane z pożyczek z WFOŚiGW. W projekcie zaplanowaliśmy emisję obligacji na kwotę ponad 5 461 907,86 zł, która docelowo będzie
dużo mniejsza, bowiem rozbudowę kanalizacji w Iwanowicach i Sieciechowicach oraz modernizację szkoły w Celinach planujemy sfinansować w części także z pożyczek WFOŚiGW. Wystąpimy po nie w przyszłym roku, gdy zalegalizujemy w Celinach budynek byłego Domu
Nauczyciela oraz gdy będziemy mieć gotowe projekty kanalizacyjne.
Warto dodać, że w kwocie obligacji mieści się także spłata pożyczek
na kwotę 1 330 971,50 zł zaciągniętych w latach ubiegłych (w tej kwocie ok. 90 000 zł to długi zaciągnięte w obecnej kadencji).
Pragnę podkreślić, że dług gminy jest na bezpiecznym poziomie
i w pełni kontrolowany oraz w całości przeznaczony na rozwój inwestycyjny Gminy Iwanowice. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy
Iwanowice określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:
– 2018 r. – planowane spłaty to: 4,03% , a maksymalny wskaźnik
wynosi 9,81%,
– 2019 r. – planowane spłaty to: 3,82%, a maksymalny wskaźnik
wynosi 9,86%;

– 2020 r. – planowane spłaty to: 4,91%, a maksymalny wskaźnik:
11,98%;
– 2021 r. – planowane spłaty wynoszą 2,96%, a maksymalny wskaźnik wynosi 13,41%. Zatem, w każdym z powyższych lat nie przekraczamy 50% dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia.
Trzy lata temu obiecywałem Państwu pozyskanie środków unijnych na rozwój infrastrukturalny Gminy. Projekt przyszłorocznego
budżetu w pełni potwierdza zrealizowanie tej obietnicy. Gmina Iwanowice jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. W tej kadencji
zrealizowaliśmy lub rozpoczniemy realizację 10 unijnych projektów
inwestycyjnych (w tym 3 w partnerstwie) oraz 5 unijnych projektów
edukacyjno-szkoleniowych (w tym 2 w partnerstwie). Kolejne projekty
są przygotowywane lub zostały już złożone (m.in. projekty rewitalizacyjne, rozbudowy kanalizacji sanitarnej). Na dziś pozyskaliśmy środki
unijne na kwotę ponad 15 mln złotych! W tym wyliczeniu nie ma środków pozyskanych na Ochotnicze Straże Pożarne, kulturę czy inwestycje drogowe, które stanowią kolejne kilka milionów złotych.
Przed nami najtrudniejszy etap, zrealizowanie tych wszystkich zamierzeń. Popyt na usługi budowlane jest większy niż podaż. Obecnie
jesteśmy w takiej sytuacji, że brakuje firm i przede wszystkim rąk do
pracy. Świadczy o tym przetarg na modernizację szkoły w Iwanowicach. Na pierwsze ogłoszenie dotyczące wymiany dachu i adaptacji
pomieszczeń pod przedszkole nikt nie złożył oferty. Mam jednak nadzieję, że większość tych problemów przezwyciężymy i zrealizujemy
zakładane plany. Liczę także na zrozumienie i pomoc mieszkańców,
zwłaszcza przy projektach kanalizacyjnych, które będą wymagały
zmiany pozwoleń na budowę i ponownego przeprojektowania dokumentacji przygotowanej kilkanaście lat temu. Bez dobrej współpracy
z mieszkańcami nie uda nam się w 3 lata zaprojektować i wybudować
prawie 6 km kanalizacji w Iwanowicach Włościańskich i Dworskich, Sieciechowicach i Maszkowie.
Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z przedłożonym
projektem. Szczegółowo go przedstawię w kolejnym numerze Głosu
Iwanowic po przyjęciu przez Radę Gminy Iwanowice w formie uchwały.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

DROGA WOJEWÓDZKA
tel. 12 386 38 30 609 704 884, – Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rejon
Jakubowice
tel. 12 637 90 00, – Zarząd Dróg Wojewódzkich – Kraków
tel. 781 101 781 – Wykonawca: AVR Sp. z o.o., 31-031 Kraków,
ul. J. Dietla 93/4; Tomasz Gawenda

DROGI POWIATOWE

tel. 12 637 18 11, 507 098 708 – Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Północna część gminy od drogi wojewódzkiej 773
tel. 600 889 920; fax: 041-383-56-90
email: marcinm1@vp.pl; P.H.U.P „Mika” Jerzy, Marcin, Rafał Migdał,
Nasiechowice 31, 32-200 Miechów
Południowa część gminy od drogi wojewódzkiej 773
tel. 12 388 50 31; 692 479 269 – SKR Michałowice 32-091 Michałowice, Młodziejowice 150;

Telefony dyżurne do firm i instytucji
odpowiedzialnych za odśnieżanie
poszczególnych kategorii dróg na terenie
Gminy Iwanowice
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DROGI GMINNE
tel. 12 388 40 07; 604 718 965; 691 713 044 Wykonawca – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Iwanowicach
tel. 12 388 40 03 wew. 24 – Urząd Gminy Iwanowice

z życia gminy

OPINIA MIESZKAŃCÓW

Gmina Iwanowice

w opinii mieszkańców

Badania ankietowe przeprowadzone zostały w celu uzyskania opinii mieszkańców, dotyczącej zadowolenia z pracy Urzędu Gminy oraz
oceny stanu faktycznego dotychczasowych działań rozwojowych, zachodzących w poszczególnych dziedzinach, tj.: gospodarczej, społecznej i kulturowej.
Techniką, jaką wykonane zostało badanie opinii publicznej był
kwestionariusz, udostępniony mieszkańcom Gminy Iwanowice
w dwóch formach – papierowej oraz elektronicznej. Uczestnikom badania została zagwarantowana anonimowość. Łącznie wypełniono
216 ankiet. W kwestionariuszu przewidziano 14 pytań jednokrotnego
i wielokrotnego wyboru, oraz pytania określające skale zadowolenia
poszczególnych osób, tj.: od zadowolenia w bardzo małym stopniu,
do zadowolenia w bardzo dużym stopniu. Pojawiło się również jedno
dodatkowe pytanie, gdzie respondent miał za zadanie wpisać miejsce
swojego zamieszkanie, w celu wskazania najbardziej aktywnych w badaniu miejscowości.
Badani mieszkańcy należeli do następującego przedziału wiekowego: poniżej 18 lat (2 osoby), 18-25 lat (8 osób), 26-35 lat (41 osób),
36-45 lat (54 osób), 46-55 lat (41 osób), 56-65 lat (31 osób) oraz powyżej 65 roku życia (11 osób).
Z ankiety wynika, że mieszkańcy (72,5%) najczęściej i najchętniej,
wszelkie informacje dotyczące spraw lokalnych pozyskują ze strony
internetowej Gminy Iwanowice oraz z facebooka gminy. Na drugim
miejscu w zestawieniu (54,5%) znajduje się gazeta „Głos Iwanowic”.
Dużo osób często czerpie informacje od innych mieszkańców gminy
(47,9%).
Jak pokazują badania, 25,9% mieszkańców oceniło zachodzący
rozwój Gminy Iwanowice w latach 2015-2017, jako bardzo dobry, natomiast 39,6% osób uznało jako dobry. Jedynie 5,2% ankietowanych
oceniło, że gmina w tym okresie rozwijała się źle, a 3,8% stwierdziło,
że bardzo źle. Z kolei 25, 5% osób nie miało zdania na ten temat.
Aby szczegółowo ocenić zmiany, jakie zachodziły w Gminie Iwanowice w latach 2015-2017, zadano respondentom pytanie dotyczące konkretnych aspektów życia mieszkańców, takich jak: inwestycje,
kultura, oświata oraz turystyka i rekreacja. Ankietowani mieli ocenić
poszczególne dziedziny w formie skali zadowolenia, tj. od oceny bardzo złej do oceny bardzo dobrej. Z badań wynika, iż wszystkie aspekty
zostały ocenione pozytywnie. Szczególnie działania inwestycyjne i kultura.
Z badań wynika, iż na chwilę obecną najważniejsze inwestycje to:

budowa dróg, chodników oraz modernizacja wodociągów, rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Są to sprawy, uznane przez zdecydowaną większość mieszkańców za bardzo ważne, wręcz kluczowe.
Kolejne inwestycje, które według mieszkańców zostały uznane za ważne to między innymi: tworzenie i wykonywanie projektów związanych
z odnawialnymi źródłami energii, budowa boisk sportowych, placów
zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, budowa tras rowerowych i rekreacyjnych, jak również polepszanie aspektów związanych z gospodarką komunalną oraz zwiększenie kursów autobusów MPK i innych
przewoźników.
Przeprowadzone badania wykazały, że największą zaletą mieszania w Gminie Iwanowice jest jej bliskie położenie od miasta Krakowa –
zaledwie 20 km. Wskazało na to aż 140 mieszkańców. Kolejną bardzo
ważną cechą gminy, są jej walory przyrodnicze. Według mieszkańców
dużymi zaletami są również: bezpieczeństwo, przyjazne stosunki z sąsiadami lub innymi mieszkańcami oraz dobra komunikacja.
Z badań wynika, iż na chwilę obecną najważniejsze inwestycje to:
budowa dróg, chodników oraz modernizacja wodociągów, rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Są to sprawy, uznane przez zdecydowaną większość mieszkańców za bardzo ważne, wręcz kluczowe.
Kolejne inwestycje, które według mieszkańców zostały uznane za ważne to między innymi: tworzenie i wykonywanie projektów związanych
z odnawialnymi źródłami energii, budowa boisk sportowych, placów
zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, budowa tras rowerowych i rekreacyjnych, jak również polepszanie aspektów związanych z gospodarką komunalną oraz zwiększenie kursów autobusów MPK i innych
przewoźników.
Badania wskazują, iż ponad 70% ankietowanych zgodnie twierdzi,
iż jest zadowolona z mieszkania w Gminie Iwanowice. Mieszkańcy deklarują (57,3%), że w razie potrzeby mogą liczyć na pomoc ze strony
pracowników Urzędu. Respondenci ponadto twierdzą, że Gmina Iwanowice w dużym, a nawet bardzo dużym stopniu, wykonując swoje
działania, kieruje się dobrem i potrzebami wspólnoty.
Aż 74,9% ankietowanych zgodnie twierdzi, że nie zdecydowałaby
się na zmianę swojego miejsca zamieszkania. Ponadto, wyniki kwestionariusza dowodzą, że mieszkańcy chętnie polecają oraz zachwalają
Gminę Iwanowice swoim znajomym, przyjaciołom i innym.
Szczegółowa analiza badań ankietowych wraz z wykresami dostępna jest na stronie www.iwanowice.pl.
Małgorzata Kmita
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INFORMACJA

Gminny Portal
Interesanta –

zapraszamy do korzystania
Portal Interesanta – na platformie e-Urząd to narzędzie, które dostarcza elektroniczne usługi oraz informacje dotyczące załatwienia spraw
zarówno metodami tradycyjnymi jak i poprzez elektroniczne formularze lub skrzynkę podawczą na ePUAP.
Korzystanie z systemu jest zarazem wygodne i bezpieczne.
e-Urząd podzielony jest na dwa moduły: Usługi oraz Procedury urzędowe.

Usługi
Pierwszy moduł Usługi działa w dwóch trybach:
a) ogólnodostępnym (dla wszystkich) oraz
b) ograniczonym dla upoważnionych użytkowników (wymagane logowanie).
W trybie ogólnodostępnym system umożliwia m.in. sprawdzenie czy
dowód osobisty jest już do odbioru, sprawdzenie obwodu/okręgu
na liście wyborczej, jakie są stawki podatkowe oraz udziela wielu informacji statystycznych, np. zestawienie najpopularniejszych imion
mieszkańców naszej gminy czy zestawienie mieszkańców z podziałem
na płeć.
W trybie ograniczonym (wymagane logowanie* – informacje dostępne tylko po wpisaniu odpowiedniego identyfikatora i hasła*), umożliwia dostęp do danych dotyczących konkretnych osób, podmiotów,
płatnika lub płatników podatków.
Dzięki temu obywatel lub przedsiębiorca może sprawdzić m.in. stan
swoich rozliczeń z urzędem a dodatkowo regulować należności za pomocą instrumentów płatności elektronicznych.
*Aby uzyskać identyfikator i hasło, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i wraz z nim oraz dowodem osobistym zgłosić się do naszego
urzędu na Dziennik Podawczy.

Procedury urzędowe
Zawiera pogrupowane wg kategorii opisy procedur podczas załatwiania spraw w urzędzie. Przy procedurach dodane są wzorcowe formularze oraz odsyłacze.
Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania spełnią Państwa
oczekiwania a zarazem ułatwią i uproszczą załatwianie Państwa spraw.
Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się z nami uwagami, sugestiami dotyczącymi działania lub rozwoju systemu, prosimy o ich przesyłanie
na adres e-mail: sekretariat@iwanowice.pl
Ważne
Przypominamy, iż platforma e-Urząd nie służy do przesyłania
dokumentów. Wypełnione dokumenty należy podpisać podpisem tradycyjnym i wysłać na adres urzędu lub złożyć osobiście
na dzienniku podawczym. Można skorzystać z drogi elektronicznej np. za pomocą platformy ePUAP, ale wymagane jest podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowany lub uwierzytelnienie
dokumentu za pomocą profilu zaufanego.
Zapraszamy do korzystania z Portalu Interesanta
https://eurzad.iwanowice.pl
Na stronie www.iwanowice.pl można pobrać formularz zgłoszeniowy,
aby uzyskać identyfikator i hasło.
Paweł Morek

Gmina Iwanowice dostępna jest na Twitterze Gmina Iwanowice założyła swój profil w serwisie społecznościowym Twitter.
Zapraszamy wszystkich korzystających z tego serwisu do obserwowania naszej strony i przekazywania dalej publikowanych tam informacji.

https://twitter.com/Gmina_Iwanowice
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WYWIAD

Wywiad z Poseł

Elżbietą Dudą

Rozmawiała: Monika Świątek

Minęło 2 lata od wyborów poselskich. Jak Pani
Poseł ocenia ten czas? Co udało się zrobić dla
naszego regionu?
W ciągu dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się zrealizować programy ogólnopolskie między innymi: program 500+, program za życiem, a także został przywrócony poprzedni wiek emerytalny dla kobiet wynosi on 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat. Została
podniesiona minimalna emerytura i renta, wprowadzono również darmowe leki dla seniorów.
Zrealizowane zostały także obietnice dotyczące reformy systemu
edukacji i przywrócono obowiązek szkolony dla dzieci w wieku 7 lat. W
aspekcie gospodarczym zmieniona została kwota wolna od podatku,
obniżono CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw do 15%, wprowadzono płacę minimalną w wysokości 2000 zł.

Jednym z problemów północnych gmin Powiatu
Krakowskiego są trudności komunikacyjne z
Krakowem. Konieczna jest północna obwodnica
dla Krakowa oraz budowa drogi ekspresowej
S7. Na jakim etapie są te inwestycje? Czy realne
jest, abyśmy w 2020 r. mogli z węzła na Widomej
dojechać nową drogą ekspresową do Nowej
Huty?
Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
przetarg na projekt i budowę Północnej Obwodnicy Krakowa zostanie
ogłoszony w przyszłym tygodniu. Natomiast w ciągu najbliższego miesiąca planowane jest podpisanie umów na wykonanie dwóch odcinków drogi S7 na północ od Krakowa. Wszystkie te inwestycje powinny
zostać ukończone do 2021-2022 r.

Jakie programy rządowe planowane są w
najbliższym czasie z których będą mogli
skorzystać m.in. mieszkańcy Gminy Iwanowice?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia pro-

gram ASOS skierowany do osób starszych promujący edukację, integrację wewnątrz i międzypokoleniową, a także zwiększenie udziału
osób starszych w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.
Mieszkańcy Gminy Iwanowice będą mogli skorzystać również z
programu Senior + mającego na celu budowę sieci dziennych domów
i klubów dla osób starszych, natomiast Ministerstwo Spotu i Turystyki
w przyszłym roku wprowadza nowy program OSA (Otwarte Strefy Aktywności), który zakłada stworzenie plenerowych miejsc, gdzie mieszkańcy będą skorzystać z urządzeń siłowni zewnętrznej, sprawnościowego placu zabaw dla dzieci oraz strefy relaksu i gier.
Z okazji 100-lecia Niepodległości rząd Praw i Sprawiedliwości
stworzył program o nazwie Niepodległa, w ramach którego zostaną
zrealizowane projekty regionalne i lokalne związane z obchodami
tej wyjątkowej rocznicy na poziomie gmin, powiatów i województw.
Łączna kwota przeznaczona na program dotacyjny w latach 20172021 wynosi 20 500 000 zł.

Na jakie wsparcie może liczyć samorząd gminny
w zakresie działań na rzecz rozwoju społecznogospodarczego swojej gminy?
Z mojej strony, jako parlamentarzysty pochodzącego z powiatu
krakowskiego deklaruję dużą pomoc. Jednak inicjatywa leży po stronie
samorządu gminnego. Każdy burmistrz, każdy wójt, który zgłosił się do
mnie z prośbą o wsparcie konkretnej inicjatywy taką pomoc otrzymał.
Również mieszkańcy Gminy Iwanowice zapraszam z problemami do
mojego biura poselskiego, które jest czynne w poniedziałek, wtorek i
czwartek w godzinach od 10 do 17 przy ul. Słomnickiej 2 w Skale.

Jakie życzenia chciałaby Pani Poseł złożyć
mieszkańcom swojego regionu?
Szanowni Państwo,
Niech moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie Wszystkim spokój i radość.
Aby każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyła własnym pięknem,
a Nowy Rok niech obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Błogosławionych, niosących nadzieję i pokrzepienie
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GOPS

Dzwonki dzwonią,
płatki śniegu z wichrem gonią,
a Mikołaj uśmiechnięty
w worku wiezie Nam prezenty…
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma zaszczyt podzielić się
po raz drugi nowiną, że 11 grudnia 2017 roku do Urzędu Gminy przybył Święty Mikołaj. Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowana dla
najmłodszych dzieci, które są objęte wsparciem asystenta rodziny.
Nagle wśród gromadki 12 dzieci stanął najprawdziwszy w świecie
Święty Mikołaj w asyście Diablicy i Anioła.
„Drogie dzieci, czy byłyście grzeczne”? – zapytał Święty
W tym momencie wszystkie dzieci krzyknęły „TAK”
„Słyszałem o Was same dobre rzeczy” – powiedział Mikołaj.

Czas na zmiany –
zainwestuj w siebie

aktywizacja społeczno-zawodowa
W ramach aktywizacji społeczno zawodowej, która jest realizowana
przez Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA dla uczestników projektu
pn. „Czas na zmiany – zainwestuj w siebie” w ramach poddziałania
9.1.1 Regionalenego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 14 osób podniosło swoje
kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursu zawodowego, tj.
• Opiekun osoby starszej w wymiarze 40 godzin ukończyło 5 osób,
• Kurs bibliotekarski w wymiarze 30 godzin ukończyła 1 osoba,
• Kurs wózek widłowy z wymianą butli w wymiarze 67 godzin ukończyły 2 osoby,
• Kurs kasa fiskalna w wymiarze 24 godzin ukończyła 1 osoba,
• Kurs gastronomia – pomoc kuchenna w wymiarze 48 godzin
ukończyły 3 osoby,
• Kurs stylizacji paznokci w wymiarze 30 godzin ukończyła 1 osoba,
• Kurs obsługa komputerowa obsługa magazynu w wymiarze 32
godzin ukończyła 1 osoba.
Ponadto w ramach projektu dla 5 osób zorganizowany został kurs
podstawowej obsługi komputera ECD w wymiarze 40 godzin. Beneficjenci otrzymali również wsparcie w zakresie indywidualnego do-

Następnie Św. Mikołaj zaczął rozdawać mikołajkowe prezenty.
Diablica w tym czasie pilnowała porządku, a Aniołek obficie częstował
wszystkich cukierkami. Każde z dzieci zostało obdarowane prezentem
dopasowanym do wieku, bo przecież Święty otrzymał od nich listy,
które wcześniej przeczytał. Święty zadbał, aby każde z dzieci czuło się
wyjątkowo i przekazał im między innymi klocki lego, gry, maskotki,
pamiętnik, piłki, przybornik szkolny i wiele, wiele innych upominków.
Kiedy prezenty zostały rozdane, Święty Mikołaj powiedział: „Życzę
Wam, byście byli zawsze uśmiechnięci i aby każdy dzień przynosił Wam wiele radości. Do zobaczenia za rok!” Następnie zniknął
za drzwiami Urzędu Gminy.
Największe podziękowanie kierujemy do samego Świętego, który pamiętał o „naszych” dzieciakach oraz do Diablicy i Anioła, którzy
uświetnili to spotkanie.
Szczególne dziękujemy również Pani Magdalenie i Panu Konradowi, którzy po raz kolejny przygotowali podarki i umożliwili dzieciom
uwierzyć w istnienie oraz moc Świętego Mikołaja. Dziękujemy wszystkim znajomym Pana Konrada, którzy również pomogli finansowo
w całym przedsięwzięciu.
W roli głównej wystąpili:
Mirosław Rosa – Święty Mikołaj
Renata Banaś – Diabeł
Elżbieta Wydmańska – Anioł
Pracownicy GOPS

radztwa zawodowego oraz został dla nich zorganizowany warsztat pn.
„Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych” w wymiarze 16 godzin.
Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA w terminie 02-03.12.2017 r.
zorganizowało warsztat grupowy pn. „Moja idealna praca” w wymiarze
16 godzin. Szkolenie miało charakter wyjazdowy i odbyło się w Pensjonacie „Telimena” w Zakopanem. W powyższym przedsięwzięciu
uczestniczyło 9 osób dorosłych z terenu Gminy Iwanowice. Ponadto
w ramach projektu niektórzy uczestnicy skorzystali z możliwości zabrania ze sobą dzieci.
W czasie, gdy rodzice uczestniczyli w szkoleniu, dzieci pozostawały
pod opieką animatorów, którzy zadbali o ich aktywny wypoczynek poprzez gry i zabawy, które umożliwiły pożyteczne spędzenie czasu wolnego. Podczas pobytu w Zakopanem Stowarzyszenie umożliwiło całej
grupie wyjazd kolejką na Gubałówkę, z której podziwiali przepiękne
górskie widoki. Ponadto sam przejazd kolejką był dla dzieci bardzo
fascynujący i przysporzył wielu pozytywnych wrażeń. Grupa podczas
pobytu w pensjonacie korzystała również z basenu, jacuzzi oraz sauny,
które zostały sfinansowane przez organizatora.
W okresie 09-10.12.2017 r. beneficjenci, również w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej, uczestniczyli w warsztacie grupowym
wyjazdowym pn. „Rynek pracy – ogólna wiedza w kontekście wejścia
na rynek”. Łącznie w warsztatach brało udział 8 osób dorosłych, natomiast 9 dzieci korzystało z atrakcji zapewnionych przez animatorów.
Ponadto w czasie pobytu wszyscy uczestnicy mieli okazję podziwiać
piękne górskie widoki, podczas zorganizowanego kuligu.
Zarówno uczestnicy jak i dzieci wyrazili ogromne zadowolenie
z zaoferowanego im wsparcia w ramach projektu pn. „Czas na zmiany – zainwestuj w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach.
Barbara Piekara

Projekt „Czas na zmiany – zainwestuj w siebie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0029/16.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Misie Ratownisie

Stowarzyszenie” Nocna Jazda Samochodem Bez Celu Krosno” oraz
portal informacyjny Krosno112.pl w październiku 2017 zainicjowali
wielką zbiórkę pluszaków „Misie Ratownisie”. Maskotki planowo mają
zasilić szeregi służb ratunkowych i w razie potrzeby będą wręczane poszkodowanym dzieciom w pożarach i wypadkach.
Miś Ratowniś w świadomości dziecka uosabia domowe ciepło,
bezpieczeństwo, czułą i serdeczną bliskość rodziców, czyli wszystko
to co traci ono w wyniku np. nieszczęśliwego wypadku. Dlatego w sytuacjach, kiedy potrzebne jest znalezienie zastępczego źródła oparcia,
skupienie lub odwrócenie uwagi czy nawiązanie kontaktu z dzieckiem,
pluszak może okazać się bardzo użyteczny.
Do wielkiej akcji „Misie Ratownisie” dołączyła się Ochotnicza Straż
Pożarna w Sułkowicach, która została siedzibą zbiórki misiów w województwie małopolskim. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu
instytucji oraz firm, udało się zebrać aż 2000 szt. pluszaków. Zdecydowana większość maskotek zgromadzonych w OSP Sułkowice, zasili szeregi jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży
Pożarnej KRSG, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz odzdziały
pediatrii w powiecie Chrzanowskim. Pozostała część maskotek, zostanie przekazana na rzecz OSP KRSG w powiecie krakowskim, m.in. OSP
KRSG Sieciechowice. Do akcji, włączył się również Polski Związek Niewidomych oddział Olkusz, który zgromadził 300 szt. pluszaków. Maskotki zebrane w Olkuszu, zostały przekazane Powiatowej Komendzie
Straży Pożarnej w Olkusz oraz jednostkom podległym, Powiatowej
Komendzie Policjii w Olkuszu oraz jednostkom podległym w Kluczach
i Bukownie, a także zasiliły Odzdział Ratowniczy – Nowy Szpital w Olkuszu. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców, instytucji oraz firm, dzięki którym udało się zgromadzić tak dużą

liczbę pluszaków. Poniżej publikujemy listę instytucji w których prowadzona była zbiórka;
1. Urząd Gminy Iwanowice,
2. Szkoła Podstawowa Im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej,
3. Delikatesy Ekologiczne Biovert Kraków ul. Bratysławska 2,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Iwanowicach,
5. Samorządowe Przedszkole nr. 99 os.Stalowe 10 Kraków,
6. DB Schenker oddział Kraków, ul. Komandosów 1/6,
7. Polski Związek Niewidomych oddział Olkusz,
8. Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Olkuszu,
9. Szkoła Podstawowa w Osieku.
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie akcją „Misie Ratownisie”,
OSP Sułkowice planuje przeprowadzenie przedsięwzięcia również
w przyszłym roku.
Druhny i Druhowie
OSP Sułkowice
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100-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDOMEJ

100-lecie Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej należy do najstarszych
placówek oświatowych na terenie gminy
Iwanowice. Przez cały rok szkolny 2016/2017
społeczność szkoły przeżywała setną rocznicę
jej powstania: zbierano zdjęcia, organizowano szereg konkursów, wystaw oraz spotkań
ze znanymi absolwentami i emerytowanymi
pracownikami, wreszcie przygotowywano
uroczyste obchody jubileuszu. Miały one
miejsce 23 września 2017 r. Dzień ten na długo zostanie w pamięci i w sercach osób, które
wzięły udział w tym pięknym i doniosłym wydarzeniu.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą o godzinie 9.00 w kościele parafialnym
pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Widomej. Liturgię celebrowali Jego
Ekscelecja Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji
Kieleckiej Jan Piotrowski wraz z Dziekanem
Dekanatu Słomnickiego Księdzem Kanonikiem Stanisławem Włosowiczem – pierwszym proboszczem i wieloletnim katechetą
w naszej szkole – oraz Księdzem Adamem
Grzesińskim obecnym proboszczem parafii.
W imieniu całej społeczności szkolnej podziękowania Księdzu Biskupowi, Księdzu Dziekanowi i Księdzu Proboszczowi złożyły dyrektor
szkoły Bożena Lisowska, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Oświatowych Anna
Motyka, przewodnicząca Rady Rodziców
Estera Kucala oraz przedstawicielka uczniów
Natalia Kucala. Na ręce Księdza Biskupa ofiarowano ornat jako wyraz wdzięczności za ob-
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jęcie patronatem obchodów 100-lecia istnienia szkoły, za modlitwę i dar obecności.
Po Eucharystii nastąpił przemarsz do
szkoły przy dźwiękach śpiewanej przez
uczniów piosenki pt. „Modlitwa” skomponowanej do wiersza Księdza Jana Twardowskiego o dziewczynce z zapałkami. Szkolne korytarze przywitały znakomitych gości specjalnie
przygotowanymi na tę okazję wystawami
poświęconymi historii szkoły, jej patronowi
i różnym formom działalności (m.in.: konkursom, projektom, akcjom charytatywnym).
Uwagę przykuwały liczne podziękowania dla
przyjaciół i sponsorów. Nie zabrakło też zabytkowych ławek, w których można było zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie. Rozpromienieni
uczniowie witali wszystkich, wręczając plan
zwiedzania i pamiątkowe naklejki.
Po przybyciu do szkoły nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej
przez organ prowadzący szkołę, którego
dokonali: Poseł na Sejm RP Agnieszka Ścigaj,
Wójt Gminy Iwanowice Robert Lisowski, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
Barbara Bertek, Przewodniczący Rady Gminy
Iwanowice Mirosław Rosa, Prezes SISO Anna
Motyka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców
Estera Kucala. Poświęcenia tablicy dokonał
Ksiądz Biskup.
Główne obchody miały miejsce w specjalnie udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie
zebrani licznie zaproszeni goście mogli się
zapoznać między innymi z cytatami reprezentatywnymi dla twórczości Księdza Jana

Twardowskiego. W nastrój uroczystości wprowadziły wszystkich przedszkolaki pod kierunkiem pani Beaty Gaździckiej, następnie
uroczyście wprowadzono sztandar szkoły
i rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu.
Prezes SISO Anna Motyka ciepło i serdecznie powitała zgromadzonych gości, wśród
których znaleźli się m. in. Poseł na Sejm RP
Agnieszka Ścigaj, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego – Adam Domagała oraz
Mirosław Dróżdż, Tadeusz Nabagło – Przewodniczący oraz Marek Piekara – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie Andrzej Nowak,
Wójt Gminy Iwanowice Robert Lisowski, radni
gminy z przewodniczącym Mirosławem Rosą,
Komendant Gminny OSP w Iwanowicach
Krzysztof Ciepły, Starszy Aspirant Beata Dulewicz oraz Aspirant Sztabowy Justyna Banyś–
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie, Komendant Podkomisarz Grzegorz Błeszyński oraz Aspirant Łukasz Twardowski – Przedstawiciele Komisariatu Policji
w Skale, prezesi i naczelnicy OSP z Widomej,
Zalesia i Maszkowa, sołtysi Widomej, Zalesia,
Domiarek, Zaborza i Woli Więcławskiej, emerytowani nauczyciele i pracownicy, absolwenci z Panem Marianem Wieczorkiem na czele,
rodzice i uczniowie.
Dyrektor Bożena Lisowska przedstawiła krótki rys historyczny szkoły, a następnie
miały miejsce okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Niestety z powodu
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obowiązków państwowych na uroczystość dości wzbudziła scenka przedstawiająca lek- Twardowskiego, w którym można było wynie przybył Wicepremier Rady Ministrów i Mi- cję z lat 60-tych w naszej szkole. Niezastąpio- godnie usiąść i oddać się lekturze jego poezji,
nister Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, na w roli nauczyciela – absolwentka placówki czy też pogłębić wiedzę, oglądając prezentaw imieniu którego list gratulacyjny odczytał pani Helena Nawalany wcieliła się w postać cję poświęconą niezwykłej postaci.
Wójt Gminy Iwanowice. Prezes SISO Anna swojego nauczyciela Władysława Kluza. WieW sali nowoczesnej można było zobaczyć,
Motyka odczytała natomiast list od Marszał- le jej wypowiedzi i odpowiedzi uczniów było w jaki sposób obecnie prowadzi się zajęcia
ka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy. autentycznymi słowami sprzed 50 lat. Aplauz lekcyjne, obejrzeć doświadczenia, skorzyWiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń skie- wzbudził krakowiak w wykonaniu uczniów stać z tablicy interaktywnej, podziwiać liczne
rowała do społeczności szkolnej Agnieszka z klasy trzeciej przygotowany pod kierun- medale, puchary i dyplomy uczniów. KoryŚcigaj – Poseł na Sejm RP. Słowa podziękowa- kiem Pani Magdaleny Wójcik. Wielu starszych tarz uświetniały zdjęcia wykonane w ramach
nia dla nauczycieli i rodziców za zrozumienie absolwentów z nostalgią wspominało pod- lekcji plastyki prezentujące dzieła wybitnych
i poparcie działań na rzecz reformy w gminnej czas tego występu czasy, kiedy to oni należeli artystów, do których pozowali nasi uczniowie.
oświacie, jak również wyrazy uznania pod ad- do zespołu Bartosze. Nie mogło zabraknąć Na najmłodszych czekały kreatywne balony
resem Stowarzyszenia za pracę na rzecz roz- scenki w języku angielskim przygotowanej i salon piękności, w którym pani Katarzyna
woju placówki wyraził Wójt Gminy Iwanowice. pod kierunkiem pani Marty Kucharskiej-Gur- Mrajca wyczarowywała przepiękne fryzury,
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego biel, odniesienia do reformy oświaty w wyko- a pani Anna Szot uwieczniała je na zdjęciach.
Adam Domagała podkreślił wielką rolę twór- naniu uczniów klas V i VII oraz spotkania z paPo spacerze po szkolnych salach można
czości patrona szkoły w kształtowaniu mło- tronem szkoły księdzem Janem Twardowskim, było usiąść i się posilić, rodzice zadbali bodego pokolenia oraz przekazał na ręce dy- czy też pokazu umiejętności gimnastycznych wiem, by nikt nie był głodny. Mamy uczniów
rektora szkoły medal Sejmiku Województwa uczennic Patrycji Fundament i Oliwii Mraj- z klasy VI gorąco zapraszały do stoiska
Małopolskiego w uznaniu zasług dla rozwoju cy. Zwieńczeniem występów był ciekawy z chłopskim jadłem, które oferowało smalec,
małopolskiej edukacji. Gratulacje i najlepsze układ taneczny pierwszoklasistów pod opie- upieczony i podarowany przez panią Irenę
życzenia przekazali także przedstawiciele ką pani Julii Guguły do wykonywanej przez Krawczyk wiejski chleb, ogórki kiszone oraz
Starostwa Powiatowego Tadeusz Nabagło – chór szkolny piosenki „Niebo chodzi po zie- pierogi z przeróżnymi nadzieniami sponsoPrzewodniczący Rady Powiatu oraz Marek mi” skomponowanej do wiersza Księdza Jana rowane przez Pierogarnię „Buczek” z MaszkoPiekara – Wiceprzewodniczący. Wójt Gminy Twardowskiego. Niezwykłą oprawę muzycz- wa oraz panią Alicję Kurowską. Nie zabrakło
Iwanowice we wcześniejszych kadencjach ną całości zapewniła pani Agnieszka Dynek. góralskich oscypków, które przygotowała
Zbigniew Tomaszek przypomniał okoliczno- Udaną niespodzianką był przepiękny tort pani Agata Stachoń-Grzesiczek, pan Krzysztof
ści rozbudowy szkoły, natomiast Radny Sej- w kształcie budynku szkoły. Odśpiewaniem Pałetko raczył wszystkich pyszną grochówką,
miku Małopolskiego Mirosław Dróżdż złożył „200-ście lat” i degustacją tortu zakończyła się a panie Alicja Kurowska, Małgorzata Socha
najlepsze życzenia i przekazał na rzecz szkoły pierwsza część obchodów, a w dalszej kolej- i Anna Fundament częstowały bigosem przysprzęt sportowy.
ności zgromadzeni udali się na poczęstunek gotowanym przez firmę cateringową Karjo.
Kulminacyjnym punktem uroczystości i zwiedzanie wystaw.
Pyszne kiełbaski od państwa Moniki i Szybył przygotowany pod kierunkiem pani JoSzczególnym zainteresowaniem cie- mona Sewerynów piekli na grillu panowanie
anny Wieczorek program artystyczny. Miał szyła się sala historyczna. Na archiwalnych Wiesław Pobędza i Wojciech Cieślik. O ciasta
on formę wspomnień babci opowiadającej zdjęciach niejeden ze zwiedzających mógł zadbali rodzice z oddziałów przedszkolnych.
wnuczce najważniejsze fakty z historii szkoły. odnaleźć samego siebie, zobaczyć swoje Pod rozłożystym namiotem wypożyczoW rolę babci wcieliła się emerytowana na- świadectwo, zeszyt lub odznakę, jak również nym od Gminy Iwanowice lub w specjalnie
uczycielka pani Barbara Mrajca, natomiast pooglądać środki dydaktyczne z minionych przygotowanej na poczęstunek sali można
wnuczkę odegrała uczennica klasy VII Wik- lat. Każdy chciał zobaczyć najstarsze doku- było spokojnie usiąść, wspominać spędzone
toria Cieślik. Retrospektywna podróż w cza- menty szkolne takie jak: Kronika z 1921 roku w naszej szkole lata, czy też zajrzeć do monosie urozmaicona była występami uczniów i Metryka szkolna z 1922. Wielu z gości za- grafii „Szkoła w Widomej: wczoraj i dziś” przyprzedstawiającymi najważniejsze wydarzenia siadło w historycznej zielonej ławce, by po- gotowanej przez nauczycielki: panią Joannę
z historii placówki, a całość wzbogacała pre- wrócić wspomnieniami do dziecinnych lat. Wieczorek i panią Katarzynę Kobendzowskązentacja multimedialna ukazująca archiwalne Nie mogło zabraknąć również sali patrona, -Grzegórzko, a wydanej dzięki finansowemu
zdjęcia. Szczególne zainteresowanie i łzy ra- odzwierciedlającej mieszkanie księdza Jana wsparciu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Goście pozostawili
także liczne wpisy w Księdze Pamiątkowej –
za wszystkie ciepłe słowa uznania i gratulacje
serdecznie dziękujemy.
O godzinie 15 sala gimnastyczna ponownie wypełniła się po brzegi za sprawą zespołu
Detox, który porwał zebranych do zabawy
przy dźwiękach utworów takich jak: „Mniej
niż zero”, „Mój jest ten kawałek podłogi” i innych. Starsi poszli za przykładem dzieci i rozpoczęły się wspólne tańce. Ogólny zachwyt
wzbudził występ absolwentki szkoły Kasi Fiedor i Sebastiana Szydło. Potem nadszedł czas
na prezentację umiejętności uczniów. Jako
pierwsze wystąpiły dzieci z Punktu Przedszkolnego „A” pod opieką pań: Pauliny Wałuszko i Anity Szostak. Równie rytmiczne układy zaprezentowały przedszkolaki z Oddziału
Przedszkolnego „B” wraz z panią Katarzyną
Kobendzowską-Grzegórzko oraz uczniowie
klasy I z panią Julią Gugułą. Muzyczne uzdolnienia zaprezentowały także grające na in-
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100-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDOMEJ

Uroczystość
Jubileuszu 100-lecia
Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana
Twardowskiego
w Widomej już
za nami.

strumentach uczennice klasy III: Amelia Ryż
i Emilia Sienko (saksofon) oraz piątoklasistki
Karina Zborowska (flet poprzeczny) i Nikola
Kłosińska (klarnet). Występy zostały przeplecione pokazem Wushu w wykonaniu Zuzanny Bubak z klasy IV i Marii Gałkowskiej z klasy
V, a także układami gimnastycznymi uczennic
klasy IV Patrycji Fundament i Oliwii Mrajcy
oraz piątoklasistki Roksany Wyroby. Nie zabrakło śpiewów obcojęzycznych – Weronika
Fundament, Maria Gałkowska i Klaudia Pałetko z klasy V wykonały po niemiecku piosenkę
„Ich habe eine Schwester”, a Franciszek Stocki
z klasy VII porwał publiczność przy utworze
„Little Hollywood”. Talent wokalny zaprezentowały także siódmoklasistki Karolina Prześlica
i Natalia Kucala, które wykonały w duecie piosenkę z filmu „Sing” oraz wraz z Franciszkiem
Stockim utwór „There’s nothing holding me
back”.
Po występach uczniów przyszła kolej
na losowanie głównych nagród w loterii fantowej. Wszyscy w napięciu czekali na tę chwilę, ponieważ do wygrania były cenne nagrody
takie jak: rower górski, trampolina z siatką zabezpieczającą, robot kuchenny firmy Zelmer,
szlifierki, kupony do salonu kosmetycznego
oraz zaproszenia do restauracji „Cichy Gaik”
i „U Artura”. Emocjom nie było końca, tym
bardziej, że po losowaniu na scenę weszli muzycy z zespołu Teleks i rozpoczęła się zabawa
taneczna, która trwała prawie do północy.
Jubileusz 100-lecia naszej szkoły stał się
niepowtarzalną okazją do wspomnień, spotkań i wielu wzruszeń. Nie byłby jednak możliwy gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi
dobrej woli: rodziców, nauczycieli i pracowników, absolwentów, emerytowanych pracowników, przyjaciół, darczyńców oraz uczniów.
Wszystkim za okazane serce należą się gorące
podziękowania w imieniu całej szkolnej społeczności.
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Przez cały rok wielu ludzi dobrej woli,
poświęcając mnóstwo czasu i energii, pracowało nad jego organizacją. Dzisiaj z satysfakcją możemy powiedzieć, że warto było
podjąć to wyzwanie, bowiem dzień 23 września 2017 r. był okazją do przeżycia niezapomnianych spotkań, doświadczenia wielu
wzruszeń, oddania się wspomnieniom z lat
spędzonych w ławce szkolnej i szansą na dobrą zabawę.
Jesteśmy wdzięczni Państwu za stworzenie podniosłej a zarazem serdecznej
atmosfery jubileuszowego spotkania. Dziękujemy wszystkim Gościom, którzy swoim
przybyciem uświetnili naszą uroczystość,
złożyli nam wiele wspaniałych życzeń
i gratulacji, obdarzali ciepłym uśmiechem.
Dziękujemy za opowieści o szkole i wiele
niezapomnianych wrażeń. Dzięki Państwu
ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci, dlatego też pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za okazaną życzliwość
i wsparcie.

Szczególne podziękowania dla
• Jego Ekscelencji Księdza Biskupa
Jana Piotrowskiego Ordynariusza
Diecezji Kieleckiej za objęcie wydarzenia patronatem, za modlitwę i błogosławieństwo,
• Księdza Proboszcza Adama Grzesińskiego za wieloletnią pomoc i zaangażowanie w organizację jubileuszu
100-lecia szkoły,
• Księdza Kanonika Stanisława Włosowicza za obecność i modlitwę,
• Wójta Gminy Iwanowice Roberta
Lisowskiego za patronat nad wydarzeniem i dotychczasową współpracę,
• Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, szczególnie Dyrektor GCKiB Moniki Świątek za wsparcie
finansowe (w ramach programu DK+
2017) i pomoc merytoryczną w trakcie
przygotowań do jubileuszu,
• Lokalnej Grupy Działania „Jurajska
Kraina” za udzielone wsparcie finansowe,
• Nauczycieli i Pracowników Szkoły
Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej z koordynatorem

obchodów 100-lecia Joanną Wieczorek
i zastępcą koordynatora Dorotą Seweryn za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystych obchodów 100-lecia
szkoły,
• Rady Rodziców z Przewodniczącą
Esterą Kucala za zaangażowanie w organizację jubileuszu i dotychczasową
współpracę,
• Uczniów za zaangażowanie, pomoc
w organizacji jubileuszu, piękne występy i godne reprezentowanie szkoły.

Dziękujemy sponsorom
uroczystości oraz loterii
fantowej
• Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach (DK+ 2017),
• Lokalnej Grupie Działania „Jurajska
Kraina”,
• Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej,
• Państwu Danucie i Andrzejowi Buczkom – Pierogarnia BUCZEK,
• Państwu Mariannie i Julianowi Pałetkom– Zajazd Zagłoba,
• Państwu Annie i Krzysztofowi Pałetkom – Zajazd Zagłoba,
• Panu Wojciechowi Cieślikowi,
• Pani Joannie Szeremecie – Catering
Karjo,
• Państwu Monice i Szymonowi Sewerynom – Zakład Mięsny Seweryn,
• Państwu Beacie i Krzysztofowi Kisielom,
• Państwu Alicji i Michałowi Kurowskim,
• Pani Irenie Krawczyk,
• Państwu Małgorzacie i Dariuszowi
Gierasom,
• Państwu Agacie i Grzegorzowi Stachoń-Grzesiczek,
• Państwu Zofii i Bogusławowi Kupczykom,
• Państwu Joannie i Wiesławowi Pobędzom,
• Panu Sebastianowi Kmiecikowi,
• Pani Agnieszce Harmaj,
• Panu Robertowi Ogrodzińskiemu,
• Pani Beacie Pawlak – Prezes RSP Czechy,
• wszystkim Rodzicom, którzy podarowali
fanty na loterię.

Dziękujemy sponsorom
głównych nagród w loterii
fantowej
• Panu Markowi Piekarze – za podarowanie roweru górskiego,
• Pani Józefie Nogieć – sklep U Józi –
za podarowanie trampoliny,
• Państwu Dorocie i Pawłowi Kmitom –
za podarowanie robota kuchennego
firmy Zelmer,
• Pani Cecylii Wykurz – sklep Celtom –
za podarowanie dwóch szlifierek,

z życia gminy
• Pani Małgorzacie Ryż – za podarowanie
dwóch voucherów na zabiegi kosmetyczne,
• Pani Dominice-Gądek Starnawskiej –
za zaproszenie do restauracji Cichy Gaik
oraz za voucher podarunkowy na zestaw
cateringowy z dostawą Spokobox Cichy
Gaik,
• Państwu Lucynie i Arturowi Lipkom –
za ufundowanie zaproszeń do pubu „
Kebab u Artura”.

Za dotychczasową współpracę
i zaangażowanie na rzecz naszej
szkoły serdecznie dziękujemy
• Pani Annie Tarko
• Pani Joannie Domajewskiej
• Radnym Gminy Iwanowice z Przewodniczącym Mirosławem Rosą
• Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie
• Burmistrzowi Gminy Słomniki Panu Pawłowi Knaflowi
• Państwo Joannie i Wiesławowi Pobędzom
• Państwu Beacie i Marcinowi Wącławskim
• Państwu Esterze i Krzysztofowi Kucalom
• Państwu Beacie i Krzysztofowi Kisielom
• Państwu Elizie i Krzysztofowi Fundamentom
• Państwu Mariannie i Julianowi Pałetkom
• Państwu Annie i Krzysztofowi Pałetkom
• Państwu Katarzynie i Jakubowi Mrajcom
• Państwu Alicji i Michałowi Kurowskim
• Państwu Dorocie i Piotrowi Mućkom
• Państwu Lucynie i Arturowi Lipkom
• Państwu Annie i Andrzejowi Fundamentom
• Państwu Agnieszce i Pawłowi Fundamentom
• Państwu Agacie i Grzegorzowi Stachoń-Grzesiczek
• Panu Adamowi Misce
• Pani Annie Szot
• Panu Markowi Sroce
• Pani Marii Wojtanowskiej
• Pani Joannie Szeremecie
• Panu Bogusławowi Wójcikowi
• Panu Grzegorzowi Szydle
• Pani Cecylii Wykurz
• Pani Józefie Nogieć
• Panu Leszkowi Ostachowskiemu
• Panu Jerzemu Kołaczowi
• Panu Wojciechowi Cieślikowi
• Panu Tomaszowi Wójcikowi
• Członkom Gminnego Klubu Seniora
„JuRajska Siódemka”
• Kapeli Ludowej „Maszkowiacy”
• Druhom Strażakom z OSP w Widomej
• Druhom Strażakom z OSP w Zalesiu
• Druhom Strażakom z OSP w Maszkowie
• Restauracji Kojot
• Restauracji Cichy Gaik
• Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Michowie
• Komisariatowi Policji w Skale
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100-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDOMEJ

Członkom zespołu DETOX
Członkom zespołu TELEX
Orkiestrze Dętej „TEMPO” z Iwanowic
Pani Reginie Sobczyk
Pani Justynie Wadowskiej
Pani Małgorzacie Krawczyk
Pani Małgorzacie Ryż
Pani Beacie Łyżwie-Sokół
Pani Danucie Bąkiewicz
Pani Irenie Krawczyk
Panu Stanisławowi Fundamentowi
Pani Alinie Czyżewskiej-Śpiewak
Państwu Monice i Sebastianowi Rosom
Państwu Magdalenie i Piotrowi Barańskim
Pani Bożenie Bebak
Pani Katarzynie Kurbiel
Panu Marcinowi Grochowskiemu
Pani Iwonie Zębali
Panu Sebastianowi Batkiewiczowi
Panu Marcinowi Gumuli
Pani Annie Zygmuntowicz
Pani Annie Szlęk
Pani Katarzynie Fundament
Pani Dominice Gądek-Starnawskiej
Pani Małgorzacie Sosze
Pani Małgorzacie Gieras
Pani Agnieszce Mędrali
Pani Joannie Wyrobie
Panu Maciejowi Gałkowskiemu
Panu Wojciechowi Druszczowi
Pani Magdalenie Jasiówce
Pani Beacie Górce
Panu Pawłowi Sewerynowi

Szczególne podziękowania
za pomoc w organizacji
uroczystych obchodów jubileuszu
w dniu 23 września 2017 r
• Druhom Strażakom z jednostek OSP
Widoma, Zalesie, Maszków i Celiny,
szczególnie:
• Panu Grzegorzowi Szydle, Panu Wojciechowi Kupczykowi, Panu Zbigniewowi
Kurbielowi, Panu Dariuszowi Rojkowi
• Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im.
Ks. Jana Twardowskiego w Widomej
• Pani Barbarze Mrajcy
• Pani Helenie Nawalany
• Panu Bogusławowi Wójcikowi
• Pani Annie Szot
• Panu Pawłowi Fundamentowi
• Członkom zespołu DETOX: Panu Jakubowi Mrajcy, Panu Tomaszowi Krawczykowi,
Panu Grzegorzowi Krawczykowi, Panu
Bartłomiejowi Krawczykowi
• Członkom zespołu TELEX: Panu Michał
Kurowskiemu, Panu Wiesławowi Paluchowi, Panu Rafałowi Dudzie, Panu Robertowi Oleksa i Panu Mirosławowi Łyczko
• Naszej absolwentce Katarzynie Fiedor
• Panu Sebastianowi Szydle
• Pani Małgorzacie Ryż
• Pani Katarzynie Mrajcy
• Panu Wiesławowi Pstusiowi

• Członkom Klubu Seniora Jurajska Siódemka
• Pani Sabinie Witek

Za dotychczasową współpracę
i pomoc w przygotowaniu
publikacji i wystawy historycznej
dziękujemy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pani Monice Świątek
Pani Stanisławie Janik
Pani Alinie Czyżewskiej-Śpiewak
Pani Danucie Bąkiewicz
Pani Barbarze Mrajcy
Panu Adamowi Misce
Pani Marii Zębali
Pani Zofii Kupczyk
Panu Jakubowi Mrajcy
Panu Adamowi Śpiewakowi

Bardzo dziękujemy rodzicom
z poszczególnych oddziałów
i klas za zaangażowanie
w realizację następujących zadań
• Rodzicom dzieci z Punktu Przedszkolnego
B za upieczenie ciast
• Rodzicom dzieci z OP A za upieczenie
ciast
• Rodzicom dzieci z OP B za sprzedaż ciast,
napojów
• Rodzicom uczniów kl. i za rozłożenie
podłóg
• Rodzicom uczniów kl. II za przywóz
i odwóz podłóg, stołów i ławek
• Rodzicom uczniów kl. III za rozłożenie
stołów i ławek
• Rodzicom uczniów kl. IV za przygotowanie i przeprowadzenie loterii
• Rodzicom uczniów kl. V za dbałość
o porządek podczas imprezy, zakupy
na stoisko z napojami
• Rodzicom uczniów kl. VI za przygotowanie stoiska z „chłopskim jadłem” ( pierogi,
chleb ze smalcem, itp.)
• Rodzicom uczniów kl. VII za obsługę grilla
• Pani Agacie Stachoń-Grzesiczek za stoisko
z różnorodnymi oscypkami
• Panom Tomaszowi, Julianowi i Krzysztofowi Pałetkom za stoisko z pyszną
grochówką
• Paniom: Alicji Kurowkiej, Annie Fundament, Małgorzacie Sosze, Katarzynie
Fundament i Dorocie Mućce za obsługę
stoiska z bigosem

Wszystkim serdecznie dziękujemy
Dyrektor Szkoły
Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw SpołecznoOświatowych
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ULICE W SIECIECHOWICACH
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Sieciechowice - miejscowość wzmiankowana
w 1229 r., kiedy to biskup krakowski Iwo Odrowąż
nadał miejscowość imbramowickim siostrom
zakonnym. Stanowiła własność szlachecką.
W XVI wieku osada należała do Marka Minockiego
i Jana Płazy, w XVII wieku do Montelupich, rodu
wywodzącego się z Włoch. W końcu XVIII wieku
właścicielem Sieciechowic był Antoni Bobrownicki
miecznik krakowski. Pod koniec XVIII wieku liczba
mieszkańców wynosiła 353 osoby. Działały młyny,
tartaki, folusz do falowania płótna oraz stacja
pocztowa. Ostatnim właścicielem dóbr
sieciechowskich był Stanisław hr. Rey, ordynat na
Przecławiu. Po II wojnie światowej, wskutek reformy
rolnej majątek Reyów rozparcelowano chłopom.
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Lesieniec

Figura św. Jana Nepomucena

ź Ochotnicza Straż Pożarna – rok założenia 1926,

LEGENDA

ź Orkiestra Dęta „Hejnał” – rok założenia 1910,
ź Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów,

kościół
Zespół dworski w Sieciechowicach - wizualizacja planowanej rozbudowy

przedszkole

ź Biblioteka Publiczna.

szkoła podstawowa

KONTAKT

boisko sportowe

Urząd Gminy Iwanowice

OSP

Iwanowice Włościańskie 99

sekretariat@iwanowice.pl
www.iwanowice.pl
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Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów

Figura św. Jana Nepomucena – drewniany posąg
z początku XIX wieku, nakryty dachem na sześciu
słupach, usytuowany w centrum miejscowości
w Rynku.
Zespół dworski w Sieciechowicach – obok
nieistniejącego już drewnianego, pochodzącego
z XVIII w., wybudowano w ostatnim dwudziestoleciu
XIX w. piętrowy budynek nakryty dachem polskim.
Obecnie dwór wraz z parkiem stanowią własność
prywatną.
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w Sieciechowicach pochodzi z 1326 r. Obecny –
gotycki murowany z kamienia o charakterze
orientalnym, został wzniesiony prawdopodobnie na
początku XV wieku. Przed kościołem usytuowana
jest dzwonnica z połowy XVIII wieku.
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SPIS ULIC
Akacjowa
Brzozowa
Cicha
Dębowa
Długa
Folwark
Kamieniec
Krakowska
Księdza Tomasza Banacha
Łąkowa
Parkowa
Polna
Rotmistrza Witolda Pileckiego
Rynek
Słoneczna

Sosnowa
Spacerowa
Stanisława Reya
Szkolna
Świętego Floriana
Świętego Jana
Toporek
Widokowa
Wspólna
Zacisze
Zakościele
Zarzecze
Zielona
Zielone Wzgórze
Złote Łany
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada
Święto
Niepodległości
11 Listopada jest datą szczególną w historii Polski. W całym kraju obchodzone są uroczystości z okazji odzyskania niepodległości.
Jak co roku, przed godziną 10.00 w centrum
Iwanowic formuje się pochód, uświetniony
przez poczty sztandarowe druhów OSP, szkoły i przedszkola, KGW, przedstawicieli partii
politycznych, delegacje z kwiatami oraz orkiestrę dętą „Naramianka” z Naramy. Pochód
pod przywództwem Komendanta Gminnego
OSP Krzysztofa Ciepłego zatrzymał się przed
Pomnikiem Pamięci Ofiar II Wojny Światowej.
Po Hymnie Narodowym odegranym przez
„Naramiankę” do zgromadzonych przemówiła Pani Monika Świątek – Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach,
przypominając o patriotycznym charakterze
i celu zgromadzenia. Następnie głos zabrał
Pan Adam Miska – Kustosz Muzeum, nakreślając wydarzenia historyczne nawiązujące do
lokalnych wydarzeń z tamtego czasu. Po przemówieniach delegacje złożyły wieńce i kwiaty
przed pomnikiem. Następnie zgromadzeni
mieszkańcy gminy i parafii Iwanowice uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, odprawianej przez proboszcza parafii Iwanowice ks.
Ryszarda Suchanowskiego. Po Mszy Świętej
Orkiestra z Naramy pod batutą Pana Jerzego
Piekary dała krótki, ale piękny koncert dla
uczestników tej uroczystości.
Dziękujemy wszystkim delegacjom za założenie kwiatów oraz pocztom sztandarowym
za udział w uroczystościach. Składamy podziękowania władzom powiatowym, gminnym, przedstawicielom jednostek oświatowych, jednostek OSP, przedstawicielkom KGW
za udział i uświetnienie swoją obecnością uroczystości, a Orkiestrze „Naramianka” za oprawę muzyczną.
Małgorzata Kwiecień
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11 listopada 1918 roku to dzień odzyskania niepodległości Polski. Gdy w Warszawie
przejęli władzę patrioci z Józefem Piłsudskim
na czele. W tym samym dniu we Francji pod Paryżem na małej stacyjce Compiegne, w wagonie kolejowym Niemcy podpisały kapitulację
i tym samym zakończyła się I wojna światowa. W Polsce był to czas kiedy trzeba było
zbrojnie walczyć o zarys granic tworzonego
niepodległego państwa. Zaborca niemiecki
oddał Warszawę, ale już niechętnie ustępował
z Wielkopolski czy Górnego Śląska. W wyniku
rozpadu monarchii austro-węgierskiej Polacy
musieli walczyć o sukcesję po Habsburgach,
o tereny zamieszkałe przez ludność polską
na Śląsku Cieszyńskim z Czechami oraz ze Słowakami na Spiszu i Orawie. Zaś we wschodniej Galicji z Ukraińcami. Po ustąpieniu z frontu wschodniego wojsk niemieckich, wojska
polskie obsadzały tereny nad Dźwiną, walcząc z wkraczającą tam zbolszewizowaną armią rosyjską. Przeciwko Polakom wystąpili też
wówczas Litwini, broniąc swej historycznej
stolicy, a wówczas spolonizowanego miasta
Wilna. Tak to w skrócie można określić złożoną sytuację sprzed 99 laty. Warto też przypomnieć, jak wyglądała wówczas sytuacja
w naszym regionie wzdłuż niedawnej granicy
austriacko – rosyjskiej od Kocmyrzowa, przez
Michałowice, do Szyc, gdzie to Jasiek z Wesela, literacki bohater z dramatu Wyspiańskiego
miał zgubić na początku XX wieku czapkę
z pawimi piórami tchnącą tajemniczą siłą
wolność. Otóż teren zajęty był już od 1915
roku przez Austriaków, którzy faworyzowali
zamieszkujących tutaj Polaków, raczej bardziej z wyrachowania niż z sentymentu. Trwała I wojna światowa i bitny naród warto było
mieć po swojej stronie. Zaborcy austriaccy
korzystali też produktów żywnościowych,
które wypracowywali tutejsi chłopi. Według
wojennego prawa rolnicy musieli oddać pło-

dy rolne w formie kontyngentu na rzecz austro-węgierskiej administracji. Ludziom żyło
się więc bardzo biednie, ale cieszyli się nadzieją. Młodzież z obydwu stron niedawnej
granicy pragnęła się poznać wzajemnie, a idealnym miejscem na to były odpusty parafialne: w Więcławicach, Raciborowicach, Korzkwi,
Zielonkach, Smardzowicach i Modlnicy. Zdarzały się niesnaski kiedy to np. jakaś urodziwa
dziewczyna z Więcławic postanowiła wyjść
za chłopaka z Raciborowic, a więc za Galicjoka. Natomiast inna dziewczyna z Modlnicy
postanowiła wziąć za męża chłopaka z Naramy a więc Królewioka. Często z takich i innych
powodów dochodziło do rękoczynów Królewioków z Galicjokami. Z czasem jedni i drudzy odkryli że mają przecież w domach takie
same krakowskie stroje i mówią tym samym
językiem. Zaś do naszych szkół powszechnych wielu nauczycieli i nauczycielek przyszło z terenów dawnej Galicji. Szybko więc
postzaborcze niesnaski ustąpiły. Zabrano się
do rozwiązywania prawdziwych problemów,
aby np. ludność z Żerkowic nie musiała chodzić na Msze Święte do Więcławic, z Naramy
do Korzkwi a ze Starego Krasieńca do Iwanowic. Tak to z woli ludności biskup kielecki Augustyn Łosiński erygował w 1918 roku parafię
w Naramie. Tutejsi parafianie swój odzyskany,
niepodległy byt oddali w opiekę Najświętszej
Maryi Matki Szkaplerznej, patronki kościoła
parafialnego w Naramie. Związków z Kielcami
nie zrywano. Do województwa kieleckiego tereny Gminy Iwanowice należały wciąż aż do II
Wojny Światowej. Nie przeszkadzało to że nasi
chłopcy byli sprawnie rekrutowani do polskiego wojska, które odważnie broniło granic
niepodległej Ojczyzny, powstałej 11 listopada
pamiętnego 1918 roku.
Adam Miska
Kustosz Muzeum w Iwanowicach

z życia gminy
Dnia 11 listopada 2017 roku w 99 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości już po raz drugi w Sieciechowicach odbyła się Wieczornica Niepodległościowa zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, grupę nieformalną z Sieciechowic przy
współudziale Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów.
Uroczystości popołudniowe rozpoczęły się od zbiórki uczestników
i zaproszonych gości na rynku w Sieciechowicach tuż przy pomniku
św. Jana Nepomucena. Wszyscy biorący udział w pochodzie otrzymali
pamiątkowe kotyliony, naklejki i biało czerwone flagi. O godzinie 14:30
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Hejnał” z Sieciechowic pod batutą Pana Tadeusza Faracika , uczestnicy pochodu przeszli na cmentarz parafialny aby złożyć kwiaty na grobie księdza Tomasza Banacha,
byłego żołnierza Armii Krajowej. Po dotarciu pod szkołę podstawową
i zaśpiewaniu Hymnu Państwowego rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, którą poprowadzili Pani Monika Świątek – Dyrektor GCKiB
w Iwanowicach i Pan Janusz Maj – Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Szarych Szeregów w Sieciechowicach. Prowadzący przywitali zaproszonych gości, delegacje, mieszkańców a następnie odczytali zarys
lokalnych wydarzeń historycznych nawiązujący do tamtego czasu,
a przygotowany przez Pana Adama Miskę Kustosza Muzeum Regionalnego. Kolejnym punktem uroczystości był występ dzieci z Przedszkola
Samorządowego „Słoneczne” z Sieciechowic, które dumnie zaprezentowały wierszyki i piosenki patriotyczne przygotowane przez panie wychowawczynie. Następnie odbyła się „Wieczornica Niepodległościowa”
przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów z Sieciechowic. W trakcie trwania całej uroczystości na uczestników czekała pyszna grochówka przygotowana przez panie z OWS Sieciechowice , kiełbaski z grilla, smaczne ciasta oraz na rozgrzanie gorąca
kawa i herbata. Po występie dzieci ze szkoły podstawowej na scenie
pojawiły się poszczególne delegacje szkół z Celin, Widomej, Damic,
Iwanowic, Sieciechowic które były uczestnikami Gminnego Konkursu
Piosenki Patriotycznej, oraz historycznego quizu. Po występach konkursowych Jury udało się na burzliwe obrady na których przyznało następujące miejsca:
• I miejsce – uczniowie ze S.P im. św. Jana Pawła II w Iwanowicach
• II miejsce – uczniowie ze S.P. im. KS. Jana Twardowskiego w Widomej
• III miejsce – uczniowie ze S.P. im. Wojska Polskiego w Damicach
• Wyróżnienie: uczniowie ze S.P. im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach oraz uczniowie ze S.P. im. św. Jana Bosko w Celinach.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane
przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Na zakończenie uroczystości odbyło się wspólne śpiewanie Pieśni Patriotycznych.
W imieniu grupy nieformalnej serdecznie dziękujemy za przybycie
i udział w uroczystościach: Pani Annie Tarko Sekretarz Gminy Iwanowice, Panu Mirosławowi Rosie Przewodniczącemu Rady Gminy Iwanowice, Panu Markowi Piekarze Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu
Krakowskiego, Panu Krzysztofowi Ciepły Komendantowi Gminnemu
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz radnym i sołtysom z Gminy Iwanowice.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pani Moniki Świątek Dyrektor GCKiB w Iwanowicach. Dziękujemy Paniom Małgorzacie
Kwiecień za oprawę fotograficzną i Joannie Dratwa za filmowanie,
Panu Januszowi Majowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Sieciechowicach wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami za pomoc w organizacji Wieczornicy Niepodległościowej. Podziękowania kierujemy również do Druhów OSP Sieciechowice za zabezpieczenie trasy i Druhów OSP Celiny za rozłożenie namiotu i sceny.
Dziękujemy również Orkiestrze „Hejnał” z Sieciechowic za uświetnienie
uroczystości oraz Paniom z OWS z Sieciechowic wraz z animatorką Panią Krystyna Kowalczyk za przygotowanie poczęstunku . Panu Mariuszowi Szarawa i Pani Joannie Patole ze Szlacheckiego Dworu za pyszne
ciasta. Pani Dorocie Adamczyk, Magdalenie Kajca, Magdalenie Tarsa
za pomoc w organizacji oraz wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć
w tej uroczystości.
Dziękujemy i zapraszamy za rok na 100 lecie obchodów Święta Niepodległości.
Organizatorzy
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Legiony to
żołnierska nuta
II Wieczornica
Niepodległościowa
w Sieciechowicach
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Bieg
Niepodległości
2017
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci wielu
uczestników i organizatorów – 12 listopada 2017
roku – Bieg Niepodległości zorganizowany dla
uczczenia 99 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Godz.9.00
Pełna mobilizacja – pracownicy Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach, Miejsko – Gminnego Centrum Kultury
w Słomnikach, Towarzystwa Kulturalno – Sportowego w Słomnikach
są już na miejscu. Start i meta biegów zaplanowane zostały na polanie św. Mikołaja w Zalesiu. Ręce pełne roboty, emocje są, ale nie dają
za wygraną. Wszyscy ostro pracują, rozkładają namioty oraz prezenty
od firmy Intersnack Poland – głównego partnera imprezy, układają
medale oraz pakiety podarunkowe z małą niespodzianką od Gminy
Iwanowice dla wszystkich uczestników. Organizatorzy przygotowują
biuro zawodów.

Godz.10.00
Coraz bliżej rozpoczęcia zawodów – wszyscy dalej zajęci. Nadciągają posiłki. Jednostek OSP z terenu Gmin: Iwanowice oraz Słomniki –
zabezpieczają trasę, rozkładają namioty, stoły, ławki oraz rozwieszają
banery. Catering jest już również na miejscu. Na polanę dociera również drugi partner dzisiejszej imprezy LGD Jurajska Kraina, oni również
chcą być świadkami dzisiejszych zmagań sportowych. Pan Leśniczy
Mariusz Spera rozpala ognisko, słońce co prawda świeci i pogoda dopisuje, ale po tam dużym wysiłku fizycznym będzie się można ogrzać.

Godz.11.00
Emocje sięgają zenitu – wszystko gotowe, a organizatorzy otwierają biuro zawodów. Schodzą się pierwsi uczestnicy i mimo obaw czy
frekwencja dopisze rejestrujących się w biurze z minuty na minutę
przybywa. Polna się zapełnia. Słychać dziecięce krzyki i rozmowy dorosłych. Młodzież żartuje i już się wzajemnie dopinguje. Na polanie pojawiają się i nasi niezawodni seniorzy, zawsze w pełni gotowi i otwarci
na nasze działania. Docierają włodarze gmin: Pan Robert Lisowski –
Wójt Gminy Iwanowice, Pan Paweł Knafel – Burmistrz Miasta i Gminy
Słomniki oraz Pan Marek Piekara – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Godz.11.50
Zamykamy biuro zawodów. Wszyscy uczestnicy zostali zapisani.
Jest ich około 200 osób. Część z nich biegnie na 10 km, a część na 4 km.
Wszyscy otrzymali numer i są już gotowi. Nie rozpoczniemy jednak
biegów bez rozgrzewki, którą poprowadzi nasza niezastąpiona Marta
Stępień – Nalewajko. Rozgrzewka króciutka, ale intensywna, wszyscy
dali radę.

Godz. 12.05
Start biegu na 10 km. Odliczanie i huk straszaka. Wystartowali.
Liczba uczestników duża, rozpiętość wiekowa również. Strzałem ze
straszka wypuścił zawodników Wójt Gminy Iwanowice. Kibice dopingują i trzymają kciuki.
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Godz.12.10
Start biegu na 4 km. Tutaj startujących wypuszcza Burmistrz Gminy Słomniki. Grupa która biegnie na 4 km jest liczniejsza, dużo młodzieży, rodzin z dziećmi oraz seniorów. Cieszy to nie tylko organizatorów, ale wszystkich kibicujących.

Godz.12.35
Pierwsi na mecie. Docierają pierwsi uczestnicy biegu na 4 km.
Zmęczeni, ale szczęśliwi. Otrzymują medale, specjalnie zaprojektowane na tą imprezę. Każdy dostaje dodatkowo pakiet pamiątkowy.
Wszyscy mogą poczęstować się produktami naszego partnera firmy
Intersnack Poland oraz gorącą grochówką, kawą czy herbatą.

Godz.12.50
Pierwsi z 10 km. Na metę docierają pierwsi uczestnicy biegu na 10
km, zmęczeni ale szczęśliwi. Mówią że trasa trudna, wymagająca ale
dobrze przygotowana. Dla nas jako organizatorów radość wielka,
że daliśmy radę. Dziewczyny dekorują kolejnych zawodników, którzy
również dostają prezenty, bo dzisiaj nikt z polany nie wyjdzie z pustymi rękami.

Godz.14.00
Koniec biegu. Wszyscy już bieg ukończyli. Co prawda z różnym
czasem, jedni byli pierwsi, inni uplasowali się na miejscu dwudziestym
drugim , a jeszcze inni na setnym. Ale czy to takie ważne? Najważniejsza w tym wszystkim jest inicjatywa – w ten sposób czcimy najważniejszy dzień w historii naszego kraju oraz wychodzimy z domu i spędzamy czas z bliskimi ludźmi.

Godz.14.30
Dekoracja wygranych. Wręczamy prezenty pierwszym trzem
osobom, w kategorii kobiet oraz mężczyzn. Doceniamy również tych
którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Karnety na basen są nie lada gratką dla zwycięzców.
Uczestników na 4 km było sporo, a nagród 33 sztuki, w tym karnety
ufundowane przez Park Wodny w Miechowie i GCKiB w Iwanowicach.
Dlatego doceniliśmy najstarszego uczestnika biegu oraz uczestnika
który przebiegł z flagą Polski 10 km. Reszta nagród została rozlosowana – wśród karnetów były wstępy na basen, do kręgielni lub do groty
solnej.
To co dobre szybko się kończy. Pogoda dopisała, uczestnicy zadowoleni. Mamy nadzieję że w takich inicjatywach które integrują naszą
społeczność będzie brało udział coraz więcej mieszkańców. Bo o to
w tym wszystkim chodzi – o spotkania, o rozmowy i wspólny śmiech,
radość. Do zobaczenia za rok:)
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym którzy się zaangażowali
w organizację tej imprezy. Dziękujemy współorganizatorom Miejsko –
Gminnemu Centrum Kultury w Słomnikach i Towarzystwu Kulturalno –
Sportowemu w Słomnikach na czele z Panem Tomaszem Durbasem.
Dziękujemy strażakom OSP z terenu gminy Iwanowice i Słomniki oraz
harcerzom. Podziękowania kierujemy również do sponsorów – Firmy
Intersnack Poland, Lokalnej Grupie Działania Jurajska Kraina, Parku
Wodnego w Miechowie oraz Firmy Eurotransbis.
Monika Światek
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach
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Szkolny
Dzień Patrona
W piątek 20 października 2017 r. społeczność
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Iwanowicach obchodziła Dzień Patrona.

Uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą o godz. 8.00 w Kościele
pod wezwaniem Trójcy Świętej w Iwanowicach.
Zaraz po modlitwie udaliśmy się za pocztami sztandarowymi do
szkoły. W sali gimnastycznej, która została pięknie udekorowana na tę
okoliczność rozpoczęła się część oficjalna. Najpierw Pani Dyrektor Dorota Dryja-Zębala zabrała głos i powitała gości: Proboszcza Parafii
pod wezwaniem Trójcy Świętej – Księdza Ryszarda Suchanowskiego,
Sekretarza Gminy – Panią Annę Tarko, Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Krakowskiego – Pana Marka Piekarę, Przewodniczącego Rady
Gminy – Pana Mirosława Rosę, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach – Panią Monikę Świątek, Prezes Koła Caritas – Panią Henrykę Oleksy, emerytowanych dyrektorów szkoły Panią
Krystynę Miśkiewicz i Pana Wiesława Woźniaka oraz rodziców, nauczycieli i uczniów.
Następnie Justyna Matykiewicz i Wiktor Ciaranek – uczniowie klasy
III „b” gimnazjum przypomnieli zebranym datę 16 października 1978
roku. Zwrócili uwagę, że dzień wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową jest dla społeczności szkolnej bardzo ważny, bo składamy
wtedy hołd wielkiemu Polakowi – papieżowi, a także przyjmujemy do
swego grona uczniów klasy pierwszej. Gimnazjaliści poinformowali
pierwszoklasistów, że przynależność do szkolnej rodziny to nie tylko
prawa, ale i obowiązki, które muszą solidnie wypełniać. Po tej przemowie trzecioklasistka poprosiła młodszych kolegów, by udowodnili,
że są godni, by wziąć udział w ceremonii ślubowania.
Pierwszoklasiści przygotowani przez Panią Joannę Stąpałę pięknie
recytowali wierszyki, śpiewali piosenki, a nawet tańczyli. Doskonale
wykonali zadanie aktorskie, a ich występ spotkał się z serdeczną reakcją publiczności. Rodzice z miłością i dumą patrzyli na swoje pociechy
i filmowali ich debiut na scenie.
Swoim występem uczniowie udowodnili, iż są gotowi do ślubowania. Bardzo przejęci głośno i wyraźnie przyrzekali „uczyć się pilnie i systematycznie, zachowywać się wzorowo, być dobrym, uczciwym i ko-

26 | Głos Iwanowic

leżeńskim, pomagać innym w potrzebie oraz dbać o sprzęt szkolny”.
Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Dopełnieniem tego wydarzenia było wręczanie pamiątkowych dyplomów
i legitymacji szkolnych. Od rodziców z kolei dzieci otrzymały przepiękne, kolorowe teczki na swoje pierwsze dokumenty.
Gdy tylko emocje nieco opadły, konferansjerzy zaprosili na scenę
starszych uczniów. Drugoklasiści pod opieką swojej wychowawczyni –
Pani Iwony Mularczyk powitali swoich młodszych kolegów w gronie
uczniów, obdarowali ich pomysłowymi upominkami i dedykowali im
wspaniały występ.
Druga część piątkowego spotkania poświęcona była osobie Jana
Pawła II. Rozpoczęła się ona od niezwykle interesującej prezentacji
multimedialnej przygotowanej przez uczniów klasy szóstej pod opieką Pani Anny Miśkiewicz. Młodzież gimnazjalna pod kierunkiem Pani
Renaty Burdy pięknie recytowała utwory autorstwa Karola Wojtyły.
Dziewczęta z klasy II i III „b” gimnazjum uczciły pamięć patrona śpiewem. Usłyszeliśmy między innymi: Barkę, Czarną Madonnę, Abba Ojcze. Największe emocje wzbudziła rapowana biografia Ojca Świętego,
czyli utwór Lolek.
Po części artystycznej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
złożyli na ręce Pani Dyrektor serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników oświaty z okazji Dnia Nauczyciela. W sali rozległo się radosne i głośne „Sto lat” dedykowane właśnie pedagogom. Uczniowie
dołączyli do życzeń symboliczne upominki. Pani Elżbieta Wydmańska
w imieniu Rady Rodziców w ciepłych słowach wyraziła wdzięczność
dla pracowników oświaty. Do podziękowania dołączono róże i pięknie
zapakowane mydełka w kształcie ciastek. Tradycyjnie jak co roku zostały także wręczone Nagrody Dyrektora.
W trakcie uroczystości głos zabrała Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Bibliotek – Pani Monika Świątek oraz Sekretarz UG – Pani
Anna Tarko. Złożyły one serdeczne życzenia z okazji święta całej społeczności szkolnej, a szczególnie pierwszoklasistom. Uczniowie na pamiątkę ślubowania otrzymali piękne upominki.
Następnie zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie udali
się do klas na słodki poczęstunek.
Piątkowa uroczystość dostarczyła wszystkim wielu wspaniałych
chwil. Przyjęliśmy do wspólnoty szkolnej nowych uczniów, obejrzeliśmy naprawdę ciekawą część artystyczną i z należytym szacunkiem
uczciliśmy naszego niezwykłego patrona.

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom uczniów klasy
pierwszej, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie tej wspaniałej uroczystości.
Joanna Stąpała i Renata Burda
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I Gminny Konkurs Pięknego Czytania

OŚWIATA

Sprawozdanie

„Czytam, bo lubię i tym z wycieczki do Gilowic
koło Żywca
się chlubię”

„Czytam, bo lubię i tym się chlubię” – to hasło I Gminnego Konkursu Czytelniczego, który został zorganizowany przez bibliotekę Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramie pod patronatem Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
Konkurs odbył się dnia 4.12.2017r.
Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, promocja literatury oraz doskonalenie umiejętności pięknego czytania. W konkursie wzięło udział 12 uczniów (kl. II i III szkoły podstawowej) z 6 szkół
z gminy Iwanowice (Damice, Celiny, Narama, Poskwitów, Widoma, Iwanowice).Uczniowie mieli za zadanie pięknie zaprezentować wcześniej
przygotowany fragment bajki lub baśni i oczarować słuchaczy. Jury
w składzie: Kierownik Publicznej Biblioteki w Iwanowicach – pani Barbara Ciaćma, Zastępca Dyrektora Publicznej Biblioteki w Michałowicach – pani Elżbieta Bednarczyk, Zastępca Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Naramie – pani Barbara Borek, Szkolna Królowa – Wiktoria Chmiel – przyznało następujące miejsca:
W kategorii klas II szkoły podstawowej:
1. Maja Świerk (Celiny)
2. Alan Małek (Poskwitów)
3. Wiktor Żuradzki (Widoma)
W kategorii klas III szkoły podstawowej:
1.Patryk Cichy (Poskwitów)
2.Anna Szymańska (Iwanowice)
3.Zofia Kik (Celiny)
Wszyscy czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy ufundowane
przez Szkołę w Naramie i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
Zakończenie konkursu uwieńczone zostało występem Koła Teatralnego. Uczestnicy wraz z opiekunami zaproszeni zostali na słodki
poczęstunek ufundowany przez Prowadzącego Szkołę – Pana Krzysztofa Zadorę. Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu
otrzymali pamiątkowe książki. Gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy
w przyszłym roku.
Agnieszka Nielepiec

W ramach innowacji „Wylogowani z sieci, zalogowani do życia” zrealizowana została wycieczka dla uczniów klas V – VII (razem 35 osób),
której celem było uświadomienie dzieciom, że bez telefonów można
ciekawie i wartościowo spędzać czas. Przed wyjazdem uczniowie podpisali regulamin, w którym zobowiązali się nie korzystać z Internetu,
odtwarzaczy muzyki itp..
Pierwszego dnia tj. 24 października 2017r. zwiedziliśmy rynek w Wadowicach, chętni mogli kupić słynne wadowickie kremówki, a po obiedzie w ośrodku „Beskidek” w Gilowicach pojechaliśmy do skansenu
w Ślemieniu. W Parku Etnograficznym podzieliliśmy się na trzy grupy
i pod opieką trzech przewodników zwiedzaliśmy ekspozycję. Najbardziej podobały się uczniom apteka i chata zielarki, godne uwagi były
kuźnia i „lodówka”, czyli spiżarnia, w której przechowywano żywność.
Wieczorem mieliśmy okazję zagrać w gry planszowe, a po pysznej kolacji uczestniczyliśmy w warsztatach rękodzieła. Uczestnicy wycieczki
samodzielnie wykonywali zabawki ze słomy i szło im fantastycznie.
Efekty pracy zabrali do domu.
W środę rano zwiedzaliśmy Żywiec. Zaczęliśmy od parku i MiniZoo,
które o tej porze roku są niezwykle malownicze. Przepiękne mostki,
Domek Chiński, pływające po strumyku kaczki i łabędzie zrobiły na nas
ogromne wrażenie. Później zwiedzaliśmy zamkowe muzeum z wystawą etnograficzną i wystawą zwierząt i w końcu udaliśmy się na piękny
żywiecki rynek, a po nim na obiad.
Po południu świetnie bawiliśmy się przy karaoke dla całej grupy.
Bardzo zaskoczyła nas Magda C., która zaśpiewała solo trzy piosenki,
w tym dwie po angielsku, czym wzbudziła zachwyt grupy. Karaoke
przedłużyło się, z uwagi na zainteresowanie ze strony uczniów. Po kolacji uczyliśmy się tańców góralskich z instruktorem, a później odbyła
się dyskoteka. Umęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do Ośrodka.
W czwartkowy poranek zjedliśmy pyszne śniadanie i pojechaliśmy
zwiedzać Elektrownię Szczytowo – Pompową Porąbka – Żar. Dowiedzieliśmy się sporo o odnawialnych źródłach energii i elektrowniach
w Polsce, obejrzeliśmy film i pod opieką pana Mariusza (w 2 grupach)
zeszliśmy do elektrowni. Później wyjechaliśmy kolejką na Górę Żar.
Widoki były niesamowite. Niestety czas zwiedzania dobiegł końca
i po posiłku wróciliśmy do domów.
Cele wycieczki zostały zrealizowane. Poza pojedynczymi przypadkami wszyscy uczniowie przestrzegali regulaminu, a po powrocie
stwierdzili, że bardzo im się podobało mimo, że nie mieli dostępu do
nowoczesnych technologii.
Kierownik wycieczki Joanna Dybka
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Praga

dwudniowe
spotkanie
W dniach 4 – 5 listopada 2017 r. zorganizowana grupa osób, chętnych nowych doznań
i wrażeń udała się na wycieczkę do Pragi. Wycieczka została zorganizowana przez Gminne
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
z pomocą biura turystycznego „Odyseusz”.
Wyjazd z kraju został zaplanowany został
na godz. 5.00 rano, a zwiedzanie od godzin
południowych. Praga – stolica Czech przywitała turystów piękną panoramą, bowiem
zwiedzanie rozpoczęto od dzielnicy Hradczany rozciągającej się na wzgórzu nad Wełtawą
oraz słoneczna pogodą. Hradczany olbrzymi
kompleks zamkowy, dawną siedzibę królów
czeskich uczestnicy wycieczki zwiedzali przez
większość czasu dnia pierwszego. Zamek królewski został założony w IX wieku, a od 1918
roku jest siedzibą prezydenta Czech. Przez
wieki był rozbudowywany – od niewielkiej
warowni z drewnianymi umocnieniami i wałami ziemnymi, aż po kamienne fortyfikacje,
z kościołami i bazylikami we wszystkich stylach architektonicznych. Obecnie rozciąga się
na powierzchni 45 hektarów, otaczając trzy
wewnętrzne dziedzińce. Główne wejście do
Zamku Praskiego wiedzie z rynku na Hradczanach. Z pierwszego dziedzińca wchodzi
się przez Bramę Macieja na drugi dziedziniec, gdzie znajduje się przepiękna barokowa fontanna. Stamtąd turyści trafili na trzeci
dziedziniec, a zarazem centrum kompleksu
zamkowego, z katedrą św. Wita i Bazyliką św.
Jerzego. W katedrze obecnie przechowywane
są czeskie klejnoty koronacyjne, a w podziemiach katedry znajdują się grobowce czeskich królów. Katedra uważana jest za symbol
duchowy państwa, jest największym kościołem Pragi. Pod koniec zwiedzania Hradczan
nie można było ominąć i zapomnieć o Złotej
Uliczce, przylegającą do murów Zamku Praskiego. Legenda głosi, że w średniowieczu
zamieszkiwali ją alchemicy, wyrabiający złoto. Uliczka, ze swoimi miniaturowymi dom-
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kami, jest bardzo malownicza, szkoda tylko,
że zawsze pełno na niej turystów, o każdej
porze dnia. Domki na Złotej Uliczce obecnie
nie są zamieszkane, mieszczą się tam sklepiki
i galerie. Po zwiedzaniu Hradczan zmęczeni,
ale pełni nowych wrażeń uczestnicy wyjazdu przechodząc przez Most Karola udali się
w kierunku starego Miasta, do autokaru zaparkowanego po drugiej stronie Wełtawy.
Dzień drugi wspólnego wyjazdu rozpoczęto od dość wczesnych godzin porannych.
Po obfitym śniadaniu zwiedzanie Pragi rozpoczęto od Dworca Głównego oraz Placu Wacława. Na placu znajduje się konny pomnik
świętego Wacława oraz gmach Muzeum Narodowego. Miejsce to było świadkiem wielu
historycznych wydarzeń, w tym Aksamitnej
Rewolucji w 1989 roku. Następnie Bramą
Prochową obok secesyjnego Miejskiego
Domu Reprezentacyjnego uczestnicy wycieczki przeszli na Stare Miasto i staromiejski
Rynek. Tutaj posłuchali dźwięków Zegara
Orloj i oglądali spektakl wystawiany przez figurki reprezentujące śmierć, chciwość, próżność, 12 apostołów oraz Turka. Zegar znajduje się na południowej ścianie ratusza i od
600 lat pokazuje dokładny czas oraz położenie ciał niebieskich na nieboskłonie. Na rynku można było również podziwiać kościół
św. Mikołaja, Ratusz oraz pomnik Jana Husa.
Ulicami Starego Miasta turyści przeszli do
żydowskiej dzielnicy Josevov, która paradoksalnie przetrwała II wojnę światową, w całości
nienaruszona, dzięki planom Adolfa Hitlera,
który po całkowitej zagładzie Żydów chciał
utworzyć w Pradze muzeum narodu żydowskiego. W tym celu przewieziono tu wszystkie
przedmioty związane z Narodem Żydowskim,
pochodzące z całej Europy Wschodniej. Dzięki
temu Muzeum Żydowskie w Pradze posiada
najbogatsze zbiory na świecie. Na terenie Josefov znajduje się Stary Cmentarz Żydowski,
ratusz, sala obrzędowa oraz aż sześć synagog:
Staronowa, Pinkasa, Maiselowa, Hiszpańska,
Klausowa i Wysoka. Po zwiedzaniu Josevova uczestnicy wycieczki powtórnie wrócili
na most św. Karola. Dlaczego? Wszystkie
głosy przewodnickie i opinie zwiedzających
twierdzą iż będąc w Pradze Most Karola trzeba zobaczyć przynajmniej trzy razy, o różnych
porach dnia. Rano (przed 8.00) – kiedy turystów można zliczyć na palcach, po południu –

kiedy przejście z jednego końca na drugie może zająć nawet 40 minut i wreszcie
po zachodzie Słońca – kiedy bez końca można podziwiać iluminacje okolicznych budowli
i samego mostu. Most Karola jest najbardziej
rozpoznawalnym mostem w stolicy Czech,
łączy pieszym traktem Stare Miasto z dzielnicą Mała Strana. Budowla została wzniesiona
w 1357 roku na zlecenie ówczesnego króla
Karola IV, zastąpiła ona zniszczony przez powódź Most Judyty pochodzący z XII wieku.
Most zbudowany został zgodnie z wytycznymi stylu gotyckiego. Jego długość to 516
metrów, a szerokość 10 metrów. W XVII wieku
na kamiennych balustradach mostu umieszczono 30 barokowych rzeźb przedstawiających świętych. Najbardziej znana jest figurka
Jana Nepomucena – praskiego duchownego,
legenda głosi iż to właśnie na Moście Karola
święty został stracony. Wg. kolejnej legendy, każdy, kto dotknie figury Nepomucena
na pewno tutaj powróci. Po obu stronach
mostu wybudowano wieże obronne – jedną
od strony Starego Miasta oraz dwie od strony
Malej Strany. Po zwiedzaniu Starego Miasta
wszyscy udali się na pyszny obiad oraz zakupy. Na tym spotkanie z Pragą naszych turystów się zakończyło. Wszyscy zmęczeni, ale
zaspokojeni intelektualnie i wrażeniowo udali
się do autokaru.
Podsumowując – nasi turyści:
• przejechali 1200 km autokarem
• przeszli 30 km pieszo
• spróbowali czeskich knedlików, czekolady studenckiej oraz innych specjałów 🙂
• posłuchali czeskiej muzyki oraz zobaczyli
czeskie regionalne tańce
• zwiedzili i zobaczyli następujące dzielnice Pragi: Hradczany, Małą Strane, Stare
Miasto, Nowe Miasto i Josevov.
Organizator dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywny udział i dyscyplinę, ma
nadzieje iż wycieczka wszystkim się podobała
i już zaprasza na następną.
Monika Świątek
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II Gminne Dyktando

„Złote Pióro”
W dniu 11 grudnia 2017 roku odbyło się II Gminne Dyktando „Złote
Pióro”, które było podsumowaniem projektu „Językowe Wędrówki Sowie”. Organizatorem projektu było Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach. Projekt skierowany był do uczniów klas I-III gimnazjów
z terenu gminy Iwanowice. Projekt miał na celu zwiększenie świadomości językowej gimnazjalistów oraz ich wiedzy na temat kultury języka, a także zaangażowanie młodych ludzi w zadnia skoncentrowane
wokół tematu poprawnej polszczyzny.
Motywem przewodnim i zachęcającym do zrealizowania celu była
tytułowa „Sowa”. To ona mobilizowała do umieszczania wpisów na blogu Młodzieżowej Poradni Językowej. Materiał na bloga opracowywała
każda klasa, która zgłosiła się do projektu. Trzy z notatek blogowych
które zostały opublikowane na fanpage facebooka Młodzieżowej Poradni Językowej oraz blogu MPJ, i dostały najwięcej polubień zostały
poddane ocenie merytorycznej. W projekcie wzięły udział trzy placówki z terenu naszej gminy; Gimnazjum z Sieciechowic, Gimnazjum
z Iwanowic oraz Gimnazjum z Grzegorzowic. Po ocenie merytorycznej
decyzją jury wygrał wpis pt. „Mów do mnie, a powiem ci kim jesteś”.
Autorką wpisu była uczennica klasy III gimnazjum Gminnego Zespołu
Szkół w Iwanowicach Katarzyna Bańka.
Na koniec realizacji całego projektu odbyło się wspomniane wcześniej II Gminne Dyktando „Złote Pióro”. Tekst który pisali uczniowie,
mógłby wydawać się dość prosty, jednak zawierał liczne pułapki językowe które niejednemu uczniowi sprawiły trudność. Dyktando odbyło
się w szkole im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach. O Gminne Złote
Pióro walczyli najlepsi najlepszych. Mistrz mógł być tylko jeden, jednak
Jury przyznało również II i III miejsce.
I miejsce zdobyła – Alicja Czekaj z Gimnazjum z Sieciechowic
II miejsce należy do Julii Dyi z Gimnazjum z Iwanowic
III miejsce należy do Kingi Kielian z Gimnazjum z Iwanowic
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałym
uczniom i opiekunom dziękujemy za udział w projekcie. Dziękujemy
również Panu Januszowi Majowi – Dyrektorowi Szkoły im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach oraz nauczycielom; Pani Edycie Siwek i Andrzejowi Wołowczykowi za pomoc w organizacji dyktanda.
Projekt realizowany był ze środków finansowych GCKiB w Iwanowicach.
Monika Świątek

Powrót z podróży

Żaby Meli

Przez cały 2018 rok Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach realizowało projekt „Podróże czytelnicze żaby MeLi”. Projekt
skierowany był do dzieci klas I –III szkół podstawowych i miał na celu
wspieranie czytelnictwa, kształtowania dobrych nawyków czytelniczych oraz popularyzację wartościowej literatury wśród dzieci. W projekcie wzięły udział wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej
gminy. Projekt polegał na podróżach czytelniczych Żaby MeLi. Nasza
bohaterka Mela w podróży spędziła 28 tygodni, z krótka przerwą feryjną i nieco dłuższą wakacyjną, którą spędzała na zasłużonym urlopie
w siedzibie GCKiB w Iwanowicach. W każdej klasie, każdej szkoły MeLa
spędzała jeden wyznaczony tydzień, czasem nieco dłużej i zachęcała dzieci do czytania książek. Pod pachą dźwigała Kronikę, w której
uczniowie z nauczycielem dokumentowali ile i jakie pozycje książkowe
przeczytali swojemu gościowi. Do GCKiB wróciła w listopadzie z kroniką opasłą, pełną wpisów i rysunków, i żeby oglądnąć i przeczytać
wszystkie, trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu. W przyszłym roku
MeLa znów wybiera się w podróż. Czy będzie podróżować sama? Czy
znajdzie jakiegoś towarzysza ? Które szkoły, przedszkola odwiedzi ? To
na razie pozostanie naszą słodka tajemnicą. W każdym razie do zobaczenia w roku 2018.
Monika Świątek
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Sukces Zespołu Teatralnego „Kwadrat”
na Powiatowym Festiwalu Piosenki
Dnia 9 grudnia 2017r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie- Luborzycy odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki „
O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego”. Jego celem było odkrywanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży, możliwość prezentacji uzdolnień
na scenie i upowszechnienie kultury muzycznej wśród młodego pokolenia.
Naszą gminę godnie reprezentowały dziewczęta należące do Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat”: Anna Wywiał, Julia Adamek, Kamila
Rerak, Maria Wywiał i Alicja Pałetko. Ich walory głosowe , interpretacja wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny występów został
bardzo dobrze oceniony przez festiwalowe jury. Za swoje wykonania solowe wyróżnienia otrzymały: Anna Wywiał, Julia Adamek i Kamila Rerak.
Serdecznie gratulujemy ! Życzymy dalszego rozwijania talentów i osiągania sukcesów.
Joanna Stąpała

KGW z Władysława
prezentuje swój dorobek
kulinarny
W dniu 7 grudnia 2017 roku w Krakowie odbyła się prezentacja dorobku kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich województwa małopolskiego pt; „KGW Pełne Siły
i Tradycji”. Impreza organizowana była przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych oraz Urząd Marszałkowski w Krakowie. Na spotkaniu pojawiło się dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu małopolski, które prezentowało
potrawy bożonarodzeniowe charakterystyczne dla naszego regionu. Na przeglądzie między innymi można było skosztować; barszczu czerwonego z uszkami, zupy
grzybowej, pierogów z kapustą i grzybami, klusków z makiem, kapusty z grochem
oraz wiele innych potraw, które zachwycały nie tylko smakiem, ale i wyglądem.
Gminę Iwanowice na spotkaniu reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Władysława, które swoimi smacznymi wigilijnymi potrawami oraz urodą zachwyciło nie
tylko Jury ale i wszystkich zgromadzonych. Panie zostały docenione za swój kunszt
kulinarny oraz trud pracy włożony w przygotowanie potraw zdobywając I miejsce.
Kołu Gospodyń Wiejskich z Władysława serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego
rozwoju umiejętności kulinarnych, które są i tak doskonałe.
Monika Świątek
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Gminny
Dzień Seniora
„[…] Rozmyślać o starości znaczy zatem skupić
uwagę na człowieku, który od poczęcia aż do śmierci
jest darem Boga, Jego obrazem i podobieństwem;
znaczy też zabiegać o to, aby każda chwila ludzkiej
egzystencji przeżyta została w pełni i z godnością”
Jan Paweł II
W dniu 25 listopada w ramach realizacji projektu LOWE została
zorganizowana uroczysta gala, będąca prawdziwym świętem osób
starszych z terenu naszej Gminy. W remizie OSP Iwanowice odbył się
Gminny Dzień Seniora. Zaproszenie na to wydarzenie przyjęli seniorzy
z Ośrodków Wsparcia Seniorów z Celin i Sieciechowic wraz z animatorami oraz seniorzy z Gminnego Klubu Seniora „ juRajska siódemka”.
Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło również zabraknąć przedstawicieli władz gminnych, radnych, przedstawicieli placówek oświatowych
oraz OSP. Główny organizator wydarzenia – Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach przygotował niezapomniany wieczór pełen
muzyczno-teatralnych doznań. W doskonały nastrój wprowadził publiczność Gminny Zespół Teatralny „Kwadrat” wykonując znane przeboje muzyczne z iście aktorskim temperamentem. Gminny Zespół
Teatralny do występu przygotowała Pani Joanna Stąpała. Po gromkich brawach jakimi młodych aktorów obdarzyli zaproszeni goście,
nastał czas podziękowań. Podziękowania złożył wójt Robert Lisowski
na ręce osób zaangażowanych w pracę z seniorami, Paniom: Agacie
Twardowskiej, Ewie Kielian, Krystynie Kowalczyk oraz Agnieszce Patole. Następnie głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia „Manko” oraz
pisma „Głos Seniora” – Pan Łukasz Salwarowski oraz Marek Pilch, którzy
opowiedzieli o korzyściach z przystąpienia naszej gminy do programu

Iwanowice dla seniora
Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie otrzymać
własną kartę seniora. Gmina Iwanowice przystąpiła do programu
Stowarzyszenia MANKO i sfinansowała wyrobienie karty seniora dla
500 osób. Seniorzy z terenu naszej gminy będą mogli otrzymać Kar-

„Ogólnopolskiej Karty Seniora”. Obecnym na spotkaniu seniorom zostały rozdane Karty Seniora, które uprawniają do korzystania z licznych
zniżek w różnorodnych punktach usługowych i sklepach na terenie
całego kraju. Na koniec części oficjalnej seniorom zostały złożone serdeczne życzenia i wszyscy bez wyjątków zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. Gości do późnych godzin bawił muzyczny zespół „Lider”.
Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji imprezy serdecznie dziękujemy, a tym którzy zaszczycili nas swoją
obecnością zapraszamy za rok na kolejny Gminny Dzień Seniora.
Seniorów zainteresowanych otrzymaniem Karty Seniora zapraszamy do siedziby GCKiB w godzinach pracy. Kartę po wypełnieniu
stosownego formularza wydajemy bezpłatnie. Zamówiliśmy 500 sztuk
kart dla seniorów z terenu Gminy Iwanowice.
Monika Świątek

tę uczestnicząc w zajęciach dla seniorów w ramach OWS w Celinach
i Sieciechowicach oraz Jurajskiej 7 w Widomej. Ponadto, dla wszystkich
chętnych Karta będzie do odebrania w siedzibie Gminnego Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach w godzinach pracy placówki. Osoba
legitymująca się Ogólnopolską Kartą Seniora może korzystać ze zniżek
w ponad 800 punktach w całym kraju (w tym kilkadziesiąt w Krakowie).
Zapraszamy!
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Wieści z „juRajskiej
Siódemki”
„Dopiero człeku, wiek dojrzały odsłania życia
urok wspaniały…” (W. Szymborska)
To motto członków naszego Klubu Seniora „juRajska Siódemka”
w Widomej, który został utworzony na początku tego roku przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Drugie półrocze
działalności klubu upłynęło pod znakiem wspólnych spotkań, imprez
kulturalno-rozrywkowych, wycieczek. Oprócz cotygodniowych środowych spotkań przy kawie, herbacie i przysłowiowym ciastku po intensywnych ćwiczeniach pod okiem naszej instruktorki fitness p. Marty
Stępień – Nalewajko, braliśmy udział w wielu imprezach na terenie
naszej gminy. 29 VII – uczestniczyliśmy w Pikniku Rodzinnym w Żerkowicach na zaproszenie Rady Sołeckiej a 19 VIII – w uroczystościach
50 – lecia OSP Zalesie. Lato pożegnaliśmy ogniskiem na polanie św.
Mikołaja w lesie gosteckim. Towarzyszyły nam wnuki, więc miło spędziliśmy czas piekąc kiełbaski, zajadając ciasteczka i śpiewając piosenki. 23 IX – wzięliśmy udział w uroczystych obchodach jubileuszu
100 – lecia naszej szkoły w Widomej. To była niezwykle piękna i wzruszająca impreza tym bardziej, że większość naszych seniorów to dawni uczniowie lub nauczyciele tej szkoły. Dwie nasze koleżanki wzięły
udział w przygotowaniu części artystycznej. Barbara Mrajca wcieliła
się w rolę babci opowiadającej wnuczce historię szkoły, a Helena Nawalany brawurowo odtworzyła rolę surowego nauczyciela w scence
lekcji z lat 60 – tych. 16 X – przedstawiciele naszego klubu uczestniczyli
w uroczystościach z okazji Święta Edukacji połączonej ze ślubowaniem
uczniów kl. I. Nasze „etatowe aktorki” (Barbara Mrajca i Helena Nawalany) zaprezentowały krótki program artystyczny „Słów kilka o szkole
z przymrużeniem oka”. 12 XI – odbył się w kompleksie leśnym Polanowice – Goszcza Bieg Niepodległości 2017 zorganizowany przez GCKiB
w Iwanowicach. I na tej wspaniałej imprezie nas nie zabrakło. Dzielnie
pokonaliśmy 4 – km trasę, w pełni zasługując ma gorącą grochówkę
i nagrody. 25 XI – wzięliśmy udział w Gminnym Dniu Seniora – niezwykle udanej imprezie zorganizowanej przez Wójta Gminy i Dyrektor GCKiB w Iwanowicach. Na tej imprezie zachwycił na występ Gminnego

Elżbieta
Żórawska – Dobrowolska

/tautogramy/
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Zespołu Teatralnego „Kwadrat”. Pan Wójt obdarował nas „koszem-niespodzianką”, dodatkowo otrzymaliśmy Ogólnopolską Kartę Seniora.
Poczęstunek był obfity i smaczny, zespół muzyczny grał „pod nogę”,
więc zabawa była przednia. Nasz Klub ma na koncie również „wyjazdowe” imprezy kulturalno – rozrywkowe i wycieczki. Jeszcze latem – 26
VII byliśmy na wycieczce w Krakowie. Zwiedziliśmy podziemia Rynku,
Krakowski Salon Figur Woskowych i Wzgórze Wawelskie. 11 XI – część
naszych seniorów podziwiała występ zespołu „Mazowsze” w Centrum
Kongresowym w Krakowie, a 7 XII byliśmy w NCK – Nowa Huta na występie Kabaretu Jurki w programie „Święta Polskie”.
Latem nawiązaliśmy bardzo owocną współpracę z Klubem Seniora „Grota” w Skale. Raz w miesiącu jeździmy wspólnie na basen
do Solca Zdroju, w lipcu byliśmy z nimi na wycieczce w Oświęcimiu,
a 26 XI na Andrzejkowej Biesiadzie Humoru Śląskiego w Zabrzu. 15
X – zostaliśmy przez nich zaproszeni do Skały na III Gminny Dzień Seniora – „Seniorzy – Seniorom”. Obejrzeliśmy wystawę starych fotografii
„Ach, gdzie ta nasza młodość” i wysłuchaliśmy koncertu „Zimny drań”
z przebojami E. Bodo. Otrzymaliśmy też upominki i miło spędziliśmy
czas przy kawie i pysznym poczęstunku. W listopadzie zostaliśmy też
zaproszeni przez „Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Kobra” w Ratajowie na uroczystą wieczornicę z okazji Święta Niepodległości. To było
niezwykle wzruszające spotkanie. Przeżyliśmy niezapomniane chwile,
śpiewając wspólnie pieśni patriotyczne, otoczeni piękną dekoracją
i wspaniałą atmosferą stworzona przez organizatorów. Obecnie nasz
Klub przystąpił do gminnego projekty LOWE. Korzystamy z zajęć fitness i zajęć komputerowych, kursu tańca towarzyskiego i zajęć j. angielskiego. Za nami prawie rok działalności. To był bardzo aktywny,
dobry rok. Z optymizmem patrzymy na kolejny… Wkrótce Święta.
Życzymy Wam wszystkim radosnych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia i żeby był to czas rodzinnych, pełnych ciepła i miłości spotkań.
Życzymy Wam, abyście byli zdrowi, uśmiechnięci i pogodni każdego
dnia w nadchodzącym roku 2018!
Barbara Mrajca
W imieniu Klubu „juRajska Siódemka”

NARODZINY NAJWYŻSZEGO
Nadchodzi!
Najukochańszy,
niepowtarzalny,
nigdy i nigdzie
niezapomniany!
Nasz.
Najwyższy.
Nieograniczony.
Nieogarniony.

ŚWIĘTA
Świąteczne świeczki
świecą ślicznym,
śpiącym światłem.
Śmigają po ścianie
świetliste świetliczki.
Świętujemy śpiewając
świąteczne śpiewki.
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Listopad 2017
w OWS
w Sieciechowicach
Listopad w OWS SIECIECHOWICE był bardzo bogaty w doświadczenia oraz doznania kulturalne i artystyczne. Rozpoczęliśmy od wyjazdu do Opery Krakowskiej na sztukę pt. „Hrabina Marica”. Wspaniała gra aktorska, przepiękna muzyka – wszyscy byliśmy oczarowani.
Ale to nie koniec doznać duchowych. Mieliśmy także przyjemność
uczestniczyć w WIECZERNICY NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ 11 listopada
2017 r. W sobotę od rana było gotowanie. Nasza Pani Krysia Lis spędziła w kuchni calutki dzień, gotując grochówkę.
Reszta Pań także pomagała przy poczęstunku.
Potem przemarsz i Wieczernica. Była niesamowita
atmosfera, zwłaszcza przy śpiewie przepięknych
pieśni patriotycznych, za co serdecznie DZIĘKUJEMY. Wspólnymi siłami wymalowaliśmy także dość
spory plakat na tę uroczystość.
Wzięliśmy udział w Biegu Niepodległości
z okazji 11 listopada. Trasa 4 km marszobiegu
trudna, bo przebiegała przez las, ale daliśmy radę.
W listopadzie mieliśmy przyjemność gościć
dwie niezwykle pozytywne osoby. Pierwszą z nich
był dbający o nasze bezpieczeństwo Dzielnicowy
Pan asp. Marcin Jaśkowski z Komisariatu Policji
w Skale. „BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR” – to
temat spotkania, w którym uczestniczył dzielnicowy. Drugą osobą była zaprzyjaźniona z nami Pani
Ewelina Zdebska z Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Tematem przewodnim była pozycja
osób starszych w społeczeństwie. Dziękujemy naszym gościom za cenne spotkanie i zapraszamy
ponownie.
Udało nam się stworzyć przepiękne choinki
z piórek na styropianowym stożku. Zrobiliśmy
także nasze znaki rozpoznawcze na Gminny Dzień
Seniora. Drugą techniką jaką wykorzystaliśmy do
zrobienia ozdoby na świąteczne stoły była kawa.
Wykonałyśmy śliczne i pachnące choinki z kawy.
Kolejne zajęcia w grudniu, gdzie przygotujemy
jeszcze coś na Święta i na podsumowanie projektu. Mieliśmy także
okazję spotkać się w Iwanowicach na Dniu Seniora, gdzie oczarował
nas występ teatru dziecięcego z Iwanowic. Osoby 60+ otrzymały Ogólnopolską Kartę Seniora. Była muzyka do tańca i do posłuchania. Czekamy na kolejne spotkanie już za rok.
Animator – Krystyna Kowalczyk
Zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”
w 2017 r. jest finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego i budżetu
Gminy Iwanowice.

Listopad 2017
w OWS w Celinach
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 w listopadzie rozpoczęliśmy od Zaduszek. Mieliśmy okazję wspominać znane zmarłe osoby, ale także dalszą rodzi-

KĄCIK SENIORA

nę i bliskich, którzy niestety już od nas odeszli. Jeszcze w pierwszym
tygodniu, a dokładnie 05.11.2017 r. wyruszyliśmy do Opery Krakowskiej na sztukę pt. „Hrabina Marica”. Spektakl był naprawdę piękny, ale
oprócz niego zachwycił nas sam budynek, w którym się znajdowaliśmy.
Następne zajęcia poświęciliśmy różnym rękodziełom z kordonka.
Nasze Panie uczyły się wielu wzorów, oglądały sposoby, które najbardziej nam odpowiadały podczas pracy, a później przełożyliśmy teorię
na praktykę. W kolejnych dniach powstawały piękne, białe lub kremowe anioły oraz dzwonki i śnieżynki. Szydełkowanie kordonkiem to
bardzo żmudna praca, która zajęła nam kilka spotkań. Ale za to efekty
końcowe zadowoliły wszystkie uczestniczki. 11 listopada 2017 r. zostałyśmy zaproszone przez Panie z OWS w Sieciechowicach na Wieczernicę z okazji Święta Niepodległości, gdzie po przemarszu z Rynku uczestniczyliśmy w przedstawieniach przygotowanych przez uczniów Szkoły

Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach. Mogliśmy
spróbować grillowanych kiełbasek, ciastek oraz pysznej grochówki.
Już następnego dnia chętnie wystartowaliśmy w marszobiegu
z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
oraz Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Słomnikach. Całe wydarzenie odbyło się na polanie św. Mikołaja w Zalesiu. Pogoda dopisała,
uczestnicy, chociaż zmęczeni, z zadowoleniem dotarli do mety.
Gdy już wróciliśmy do zwykłego rytmu zajęć, rozpoczęliśmy wykonywanie kwiatów z kolorowej juty jako nasz znak rozpoznawczy
na Gminnym Dniu Seniora, gdzie oglądaliśmy wspaniałe przedstawienie oraz bawiliśmy się w rytm pięknej muzyki. Wszystkie uczestniczki
otrzymały Ogólnopolskie Karty Seniora oraz moc życzeń. W ostatnim
już tygodniu wykonywaliśmy ozdoby świąteczne, gdyż Boże Narodzenie tuż tuż. Listopad obfitował w wiele wydarzeń, zarówno kulturowych jak i sportowych. Bardzo dziękujemy wszystkim za ten miesiąc
i zapraszamy na zajęcia już w grudniu.
Animator – Agnieszka Patoła
Zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”
w 2017 r. jest finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego i budżetu
Gminy Iwanowice.
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Legenda, czy
prawdziwe
wydarzenie
z 1817 roku?
Dobiega końca rok 2017. W świąteczny czas wielu z nas będzie
analizowało wydarzenia jakie zaszły w mijającym roku. A my spróbujemy przypomnieć te które wydarzyły się dużo wcześniej. W jednym
z poprzednich numerów na łamach naszej gazety próbowaliśmy przypomnieć 1917 rok. Pamiętamy przecież jeszcze naszych dziadków,
nasze babcie dla których powstanie Szkoły Powszechnej w Widomej
przed było niezapomnianymi chwilami w życiu. To wydarzyło się sto
lat temu, ale my cofniemy się jeszcze dalej. Przypomnijmy zdarzenie sprzed dwóch wieków,
a dokładnie z 1817 roku. Wydarzenie
bardzo ważne które obrosło
piękną legendą. Wczujmy
się więc w nastrój tamtej chwili. Wtedy to
sześćdziesięcioletni drewniany
kościół w Iwanowicachpachniał zapewne jeszcze
żywicą
modrzewiowych
ścian. Nie
było w nim
o r g a n ó w,
witraży
i
obecnej
pięknej
polichromii wnętrza.
Kolatorką,
czyli opiekunką kościoła była dziedziczka
Iwanowickich Dóbr Ziemskich Tekla hrabina Walewska.
Żyła też i cieszyła się wciąż dobrym
zdrowiem matka Tekli, Salomea z Psarskich
hrabina Walewska, wdowa po zmarłym w 1799 roku
Michale hrabim Colonna Walewskim. Można by powspominać wygląd
ówczesnych Iwanowic, ale miejsca na stronach kwartalnika mało więc
przenieśmy się na chwilę do Warszawy, miasta które po Kongresie
Wiedeńskim, stało się stolicą państewka, Królestwa Polskiego. Królem
tego nowoutworzonego państewka był rosyjski imperator, pogromca
Napoleona I, car Aleksander I. Patrioci polscy z kręgów wojskowych
postanowili uczcić pamięć księcia Józefa Poniatowskiego. Trumnę
z ciałem księcia, która dotąd spoczywała w podziemiach kościoła św.
Krzyża w Warszawie, postanowiono przetransportować na Wawel. Władze Rzeczpospolitej Krakowskiej ochoczo poparły wzniosły projekt,
przygotowując sarkofag w podziemiach Krakowskiej Katedry w ka-
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plicy św. Leonarda. Kraków to miniaturowe wolne jeszcze państewko
nie musiało prosić Austriaków o zgodę. Ważne że rosyjski cesarz wydał
zgodę. Z Warszawy ruszył więc uroczysty kondukt żałobny z trumną
byłego dowódcy wojsk Księstwa Warszawskiego, a zarazem marszałka
Francji, do Krakowa. Proszę sobie wyobrazić że 22 lipca 1817 roku kondukt zatrzymał się na odpoczynek w Iwanowicach. Tutaj w kościele św.
Trójcy trumna została złożona na katafalku. Miejscowa ludność przez
całą noc mogła modlić się za duszę wodza wojsk polskich. Następnego
dnia 23 lipca 1817 roku kondukt żałobny ruszył w stronę Krakowa. Jest
to najprawdziwszy fakt historyczny. Teraz nie sposób nie wspomnieć
o legendzie, która mówi że do Iwanowic obok trumny księcia Józefa
w kondukcie żałobnym wieziono też drugą trumnę z ciałem Mari Walewskiej, byłej przyjaciółki Napoleona I. Rzekomo ciało Walewskiej pochowano w kryształowej trumnie w krypcie iwanowickiego kościoła.
Dlaczego akurat tutaj miał nastąpić pochówek? Wieść gminna głosiła
że tutaj w Iwanowicach – a nie Walewicach – miał się spotkać Napoleon z ukochaną. Poza tym mąż Marii z Łęczyńskich, Anastazy Colonna
Walewski Szambelan Królewski był istotnie z tych Walewskich tego samego herbu Colonna. A wiec pochówku słynnej Polki miano dokonać
po znajomości u rodziny. Przez dziesięciolecia żyła więc ciągle legenda jakoby ukochana Napoleona miała być w tajemnicy pochowana
w podziemiach iwanowickiego kościoła. Jak słusznie
pisze Ryszard Bochenek – Dobrowolski – coraz to nowe pokolenia iwanowickich
chłopaków spozierały przez
malutkie okienko do krypty
przed ołtarzem głównym, z nadzieją że zobaczą ową kryształową trumnę,
w której miała
być pochowana Maria
Walewska.
Niestety
nikt
nie
pofatygował się
dociec,
czy
jest
coś prawdy
w tej miejscowej legendzie.
Legend
piękna więc po co
było szukać jakichkolwiek zapisków, które
mogły by sprawić, by wyimaginowana historia mogła
pęknąć jak bańka mydlana. Sprawę
w swoje ręce wziął Ryszard hrabia Bochenek Dobrowolski, który dokonał rozeznania wnętrza
krypty w podziemiach iwanowickiego kościoła. Sprawdził dokumenty
i odkrył że Maria hr. Walewska 2 v d’Ornano zmarła w Paryżu 15 grudnia 1817 roku i w tym mieście z woli męża i synów została pochowana.
Czyli w lipcu 1817 roku Maria jeszcze żyła. Faktom należy zaufać. Zachęcam do przeczytania książki „Spotkanie z Przeszłością” autorstwa
Ryszarda hrabiego Bochenek – Dobrowolskiego, zmarłego przed rokiem. Był to bardzo ciekawy człowiek, który jako pierwszy odważył się
rozbić mit iwanowickiej, poniekąd sympatycznej legendy, funkcjonującej przez dwa wieki.
Adam Miska
Kustosz Muzeum Regionalnego w Iwanowicach

z życia gminy

INWESTYCJE

Fotografia ślubna
ok. 500 zdjęć z reportażu
sesja plenerowa w innym dniu
szeroka oferta albumów

wideofilmowanie
ok. 2 godzinny film w jakości HD
jedna lub dwie kamery
skrót wesela
Już dziś zajrzyj na naszą stronę internetową
lub facebooka

www.annafoto.com.pl
/annafoto.krakow

Skontaktuj się z nami i zapytaj o swój termin
888 212 724

PIEROGI:
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886 427 116

Z MIĘSEM
Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI
Z SEREM
RUSKIE
ZE SZPINAKIEM
„BUCZKOWE”

(ziemniaki, cebula, wędzony boczek)

„ZAPIEKANE”

(panierowane z pieczarkami i żółtym serem)

„PROWANSALSKIE GRYCZANKI”
(kasza gryczana, wątróbka, zioła prowansalskie)
KAPUŚCIANE GRYCZANKI - WEGANKI

(kasza gryczana, kapusta, pieczarki, czosnek, pietruszka)

OWOCOWE w tym szczególnie polecamy

PIEROGI ŚWIĄTECZNE
ZE ŚLIWKĄ KALIFORNIJSKĄ

KROKIETY: ZZ MIĘSEM
KAPUSTĄ I GRZYBAMI
KROKIETY ZE SZPINAKIEM
Z SEREM
NALEŚNIKI: ZE SZPINAKIEM

CHŁOPSKIE (Z RUSKIM NADZIENIEM)

Znajdź nas

GOŁĄBKI, USZKA, PYZY, KLUSKI ŚLĄSKIE
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Głos Iwanowic
dostępny:

Iwanowice

Grzegorzowice Wiel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sklep „Groszek”

Urząd Gminy Iwanowice
Biblioteka Gminna
Sklep przy UG Iwanowice
Bank Spółdzielczy
Pawilon GS Iwanowice
Ośrodek Zdrowia
Sklep – p. Bubak
Zegarmistrz
Sklep – p. Kmita
Sklep – p. Frankiewicz
Kiosk przy pętli MPK

Sieciechowice
• Sklep GS
• Sklep „Groszek”
• Sklep – p. Frankiewicz

Władysław

Sułkowice
• Pani Radna
• Pani Sołtys

Krasieniec Zakupny
• Sklep Spożywczy – p. Bińczycki

Narama
•
•
•
•

Sklep – p. Frankiewicz
Piekarnia – Sajmbor
Sklep „Euro”
Sklep – p. Krawczyk

Maszków
• Pierogarnia – p. Buczek

• Sklep – p. Zębala
• Sklep – p. Ossak

Widoma

Celiny

Poskwitów

• Sklep spożywczy

• Sklep – p. Pałetko

• Sklep – p. Leśniak
• Sklep – p. Bachulski
• „Krak Marfish”

LODOWISKO

od 26.12.2017 do 25.02.2018*
Szkoła Podstawowa Sieciechowice - Gmina Iwanowice
Lodowisko czynne:
W terminie od 26.12.2017 r. do 7.01.2018 r.
oraz 12.02.2018 r. - 25.02.2018 r. (ferie zimowe)
Poniedziałek - Sobota 10.00 - 14.00 oraz 15.00 - 20:00
Niedziela oraz Święta 12:00 - 20:00
W terminie od 8.01.2018 r. - 11.02.2018 r.
Poniedziałek - Środa - Nieczynne
Czwartek - Piątek 15.00 - 20.00
Sobota 10.00- 14.00 oraz 15.00 - 20.00
Niedziela / Święta - 12.00 - 20.00

Cennik:
Bilet ulgowy - 3 zł / godzina
Bilet normalny - 5 zł / godzina

Z KARTĄ „DUŻEJ RODZINY” i Kartą Seniora
wejście bezpłatne

Na wszystkich czekają gorące przekąski oraz rozgrzewające napoje.
Kontakt w sprawie lodowiska: Szymon Wesołowski tel. 500 131 739
* Termin uruchomienia uzależniony jest od warunków atmosferycznych

