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Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy
Szanowni Państwo,
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w ramach współpracy
z Wyższą Szkołą Humanitas z Sosnowca kontynuuje IWANOWICKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY w roku szkolnym
2019/2020

Program i cel Uniwersytetu Dziecięcego

Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy WSH to comiesięczne
wykłady, konkursy, pokazy naukowe, warsztaty i laboratoria
badawcze! Celem inicjatywy jest zainspirowanie dzieci do własnych poszukiwań oraz pokazanie im różnorodności świata
nauki.

w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach dopołudniowych dla dzieci w wieku 4- 6 lat.

Gdzie?

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w Małej Sali Gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

Zapisy na Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy

Zapisy przyjmowane są wyłącznie on – line poprzez formularz
rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.uniwersytetdzieciecy.humanitas.edu.pl

Opłaty

Dla kogo?

Zajęcia skierowane będą do dzieci w wieku 4- 6 lat i 6-12 lat,
ciekawych świata i nie bojących się zadawać pytań.

Kiedy?

Wykłady w Roku Akademickim 2018/2019 odbywać się będą
od października do czerwca (8 spotkań) w soboty w godzinach
porannych i dopołudniowych dla dzieci w wieku 6 – 12 lat, oraz

Koszt uczestnictwa w całorocznych zajęciach wynosi tylko 100
zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Uniwersytetu ponosi Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Informacje

Pozostałych informacji udziela Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach pod nr tel. 12388 45 16
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UNIWERSYTET DZIECIĘCY TO ZAJĘCIA
DLA DZIECI W WIEKU 6 – 12 LAT,
KTÓRE NIE BOJĄ SIĘ ZADAWAĆ PYTAŃ
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Nasze warsztaty to m. in.:

DOTK

Spotykamy się co weekend na zajęciach wykładowo – warsztatowych
umożliwiających doświadczyć praktycznej strony zdobytej wiedzy
z różnych dziedzin.

• doświadczenia chemiczno – fizyczne
• laboratorium biologiczne
• spotkania z kuchnią molekularną
• innowacyjne zajęcia programistyczne
• zajęcia neurodydaktyczne

Uniwersytet Dziecięcy to również Fabryka Kreatywności,
gdzie kilka razy w tygodniu spotykamy się na najróżniejszych
zajęciach: plastycznych, tanecznych, kulinarnych i kreatywnych.

OPŁATY i REJESTRACJA
• UNIWERSYTETY to comiesięczne wykłady, warsztaty
DZIECIĘCE WSH i laboratoria badawcze
• PO CO?

Aby zainspirować małych Studentów do własnych
poszukiwań i pokazać im różnorodności świata nauki

• DLA KOGO?

Dla dzieci w wieku 6-12 lat ciekawych świata
i nie bojących się zadawać pytań

Polub
olub nas na FB

www.facebook.com/uniwersytetdzieciecyhumanitas

www.humanitas.edu.pl/dzieciecy

Szczegółowy cennik zajęć oraz formularz rejestracyjny
znajduje się na stronie

www.humanitas.edu.pl/dzieciecy

KONTAKT

Biuro Uniwersytetu Międzypokoleniowego
Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 4341-200 Sosnowiec

e-mail: ud@humanitas.edu.pl
tel.: 600 105 578, tel.: (32) 363 12 31

Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa Ręce kolejny numer Głosu
Iwanowic w bieżącym roku. W tym numerze
przeczytacie Państwo o licznych inwestycjach
które się już rozpoczęły i trwają na terenie
naszej gminy, oraz o tych które są w przyszłości
planowane.
Sięgając po naszą gazetę przeczytacie o wspaniałej i podniosłej setnej rocznicy istnienia jaką
obchodzili Strażacy z Iwanowic. Poczytacie
o licznych zmaganiach sportowych oraz imprezach plenerowych odbywających się na naszym
terenie.
Dowiecie się, co słychać w naszych placówkach
oświatowych oraz jakie działania podejmowane
są przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek.
Poczytacie o tym jak aktywnie spędzają czas
nasi seniorzy.
W tym numerze pojawią się również zaproszenia na różne imprezy plenerowe przygotowane
dla naszych mieszkańców, głównie na Turniej
Sołectw. Na który serdecznie zapraszamy, zapowiada się naprawdę wspaniała zabawa.
Drodzy Państwo są już wakacje, wielu z was wypoczywa, w czasie tego wolnego czasu znajdźcie
chwilkę i poczytajcie nasza gazetę wygrzewając
się w promieniach letniego słońca.
MONIKA ŚWIĄTEK
Redaktor Naczelna

OSP
WIDOMA
zaprasza na uroczystość

65-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Widomej
11 sierpnia 2019 - plac przed remizą w Widomej

Program uroczystości:
13.15 – Zbiórka jednostek przed remizą
14.00 – Msza Święta w Kościele parafialnym
Św. Piotra i Pawła w Widomej
17.00 – Podniesienie flagi na maszt
		 – Powitanie zaproszonych gości
		 – Odczytanie kroniki
		 – Odznaczenie zasłużonych druhów
		 – Wystąpienie zaproszonych gości
		 – Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Widomej
		 – Występ Kapeli Maszkowiacy
		 – Występ Chóru „Fermata” z Zielonek
		 – Koncert Orkiestry Dętej „Tempo” z Iwanowic
		 – Wpis do księgi pamiątkowej
		 – Zabawa taneczna
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Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie
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z życia gminy RANKING SAMORZĄDÓW

Spółdzielnia Socjalna
„Nad Dłubnią”
W maju br. odbyło się Walne Zebranie założycieli Spółdzielni Socjalnej „Nad Dłubnią”. Przypomnijmy, Spółdzielnię utworzyły dwa podmioty prawne: Gmina Iwanowice wraz z Fundacją Małopolska Izba
Samorządowa. W marcu 2018 r. Spółdzielnia otrzymała grant z Agencji
Rozwoju Małopolski w kwocie 115 000 zł na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Spółdzielcze umowy o pracę z 5
pracownikami na cały etat zostały zawarte z dniem 1 kwietnia 2018 r.,
a od 3 kwietnia ubr. pracownicy Spółdzielni rozpoczęli pracę. Pierwszy kwartał 2018 r. był poświęcony na czynności związane z zakupem
a następnie przystosowaniem samochodu ciężarowego marki MAN
do świadczenia usług asenizacyjnych. Samochód został zakupiony
z dotacji z ARMZ S.A. oraz pożyczki z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Zdecydowana większość usług świadczonych
przez Spółdzielnię w pierwszym roku działalności była realizowana
na zlecenie Gminy Iwanowice. Główny obszar działalności Spółdzielni to utrzymanie obiektów sportowych oraz wykonywanie drobnych
prac budowlanych i remontowych. Spółdzielnia m.in. wybudowała
dwie siłownie zewnętrzne w Sieciechowicach i Żerkowicach, dokonała
modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Poskwitowie Starym czy
też wykonała prace w zakresie usług ogrodniczych na działce przy
nowoczesnym zapleczu w Iwanowicach. Sytuacja finansowa Spółdzielni na koniec 2018 r. wyglądała bardzo dobrze. Aktywa wynosiły:
247 277,21 zł, przychody netto to kwota 508 502 zł. Zatrudnionych
w Spółdzielni jest obecnie 6 osób a na ich wynagrodzenie przeznaczono w ubiegłym roku ponad 200 000 zł. Rok 2018 zakończył się nadwyżką w kwocie ponad 11 000 zł.
Chciałbym serdecznie podziękować Zarządowi Spółdzielni, a szczególnie Panu Wacławowi Karnia oraz Rafałowi Kowalowi, za wykonaną
pracę na rzecz powstania oraz bieżącego funkcjonowania Spółdzielni.
Warto podkreślić, że obaj Panowie za pracę w Spółdzielni nie pobierają
wynagrodzenia. Swoje obowiązki w Spółdzielni łączą z pracą w Urzędzie Gminy na stanowiskach gospodarczych. Bez ich aktywności, zaangażowania oraz umiejętności menadżerskich tak szybki sukces organizacyjny Spółdzielni byłby niemożliwy. Ten rok zapowiada się także
dobrze. Zaplanowane prace gwarantują stabilizację i rozwój.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

Gmina Iwnowice
w rankingach samorządowych
W ostatnim czasie ukazały się dwa rankingi, w których
Gmina Iwanowice znalazła się na wysokich miejscach, co
potwierdza właściwy rozwój społeczno-gospodarczy naszej
gminy.

Na wniosek Wojewody Małopolskiego Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie będzie co roku sporządzać raport na temat stanu
finansów poszczególnych gmin z Małopolski. Opublikowana przez RIO
informacja za 2018 r. potwierdza dobrą sytuację finansową naszej gminy.
Mimo stosunkowo dużego wskaźnika zadłużenia do dochodów
ogółem, co jest efektem realizowanych inwestycji z środków unijnych,
cieszą wysokie wskaźniki dochodów własnych, wydatków na inwestycje i niskie obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenie i pochodne.
Na 121 gmin wiejskich w Małopolsce Gmina Iwanowice znalazła się w tym rankingu na wysokim 17 miejscu.
******
Na V Europejskim Kongresie Samorządów który w kwietniu br. odbył się w Krakowie zaprezentowano Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego w Polsce za 2018 r.
Na 1548 gmin wiejskich w Polsce, Gmina Iwanowice znalazła
się na 46 miejscu! Wśród gmin Powiatu Krakowskiego przed nami są
tylko Zielonki (6 miejsce), Wielka Wieś (20 miejsce) oraz Mogilany (36
miejsce). Za nami znalazły się m.in. Michałowice (47 miejsce), Zabierzów (72 miejsce) czy Kocmyrzów – Luborzyca (116 miejsce w rankingu).
W podobnym rankingu przygotowanym za 2016 r. Gmina Iwanowice była na 140 miejscu.
Ranking przygotowany przez naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ma opinię najbardziej wiarygodnego źródła
oceny bieżącego funkcjonowania samorządów. Gminy oceniane są
m.in. w oparciu o następujące wskaźniki:
– udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
– relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;
– udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
– udział środków europejskich w wydatkach ogółem;
– relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
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z życia gminy

Inwestycje
w Gminie Iwanowice
Świetlice wiejskie wyposażone
i wyremontowane

Zadanie pod nazwą ,,Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Iwanowice” zostało zrealizowane. W ramach projektu
zostały wyposażone w sprzęt gastronomiczny oraz akcesoria kuchenne świetlice wiejskie w następujących miejscowościach: Władysław,
Poskwitów Stary, Biskupice, Zalesie, Damice i Narama na łączną kwotę
113 775,71 zł. W ramach wyposażenia zakupiono m.in.: zmywarki, szafy
chłodnicze, kuchnie gazowe, piece konwekcyjne, patelnie elektryczne,
meble ze stali nierdzewnej, misy, chochle, patery, warniki do wody jak
również garnki ze stali nierdzewnej. Ponadto, został zakupiony zestaw
mebli kuchennych do świetlicy w Poskwitowie Starym, którego wartość wyniosła 8 400 zł. W Celinach zostało wykonane ocieplenie budynku świetlicy wraz z ułożeniem kostki brukowej. Kwota inwestycji
wyniosła 27 900 zł. W Żerkowicach dokonano malowania dachu świetlicy oraz ścian w dwóch pomieszczeniach wraz z montażem sufitów
podwieszanych. Dodatkowo zamontowano 7 grzejników elektrycznych. Wartość tego zadania wyniosła 29 000 zł. Operacja w całości miała na celu poprawę funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Iwanowice.

INWESTYCJE

Gazociąg wysokiego ciśnienia
Przez północno-wschodnie rejony Celin i Władysława będzie przebiegał gazociąg wysokiego ciśnienia. Poniżej informacja jaką przesłał
nam Operator Gazociągów Przemysłów GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna
budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola – Tworzeń o długości 168 km i średnicy 1000 mm na terenie
województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. – o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 2302 z późniejszymi
zmianami).
Budowa gazociągu, realizowana jako inwestycja celu publicznego,
jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych w polskim systemie przesyłowym gazu a jej podstawowym celem jest wzmocnienie
bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie możliwości
dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski.
Dla gazociągu relacji Pogórska Wola – Tworzeń Wojewoda Małopolski, Wojewoda Świętokrzyski oraz Wojewoda Śląski wydali w 2017
roku decyzję o ustaleniu lokalizacji oraz decyzję pozwolenia na budowę. Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji, na terenie gminy Iwanowice pas montażowy dla inwestycji jest ustawiony na obszarze 81
działek.
GAZ-SYSTEM w lipcu 2018 roku zawarł z firmą SGS Polska Sp.
z o.o. umowę o sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
przedmiotowej inwestycji a także wykonanie prac przygotowawczych,
w tym wytyczenia geodezyjnego pasa montażowego pod budowę
gazociągu.
Standardowa szerokość pasa montażowego to 36 metrów na terenach objętych grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki oraz 28 metrów
na terenach leśnych.
Aktualnie finalizowane jest wysyłanie zawiadomień do wszystkich
właścicieli nieruchomości, na których prowadzona będzie budowa gazociągu, o rozpoczęciu inwestycji i terminie sporządzania protokolarnego opisu stanu zagospodarowania nieruchomości w obrębie pasa
montażowego przed rozpoczęciem prac ziemnych.
Po wytyczeniu pasa montażowego, w pierwszej kolejności wykonywana jest konieczna wycinka drzew i krzewów oraz rozpoznanie
saperskie i archeologiczne.
Zawiadomienie do właścicieli, w imieniu GAZ-SYSTEM wysyłane są
przez firmy:
•
SGS Polska Sp. z o.o., 32-300 Olkusz ul. Spółdzielcza 3
•
M-GEO Mateusz Wójcik Usługi Geodezyjne, ul. Graniczna 12,
41-300 Dąbrowa Górnicza
Dla Gmin ważną korzyścią będzie coroczne odprowadzany przez
GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazowego zlokalizowanego na terenie gminy. Natomiast
właściciele nieruchomości otrzymują odszkodowanie z tytułu wybudowanego gazociągu. Wysokość odszkodowania zostanie określona
w indywidualnej decyzji Wojewody Małopolskiego wydanej po zakończeniu budowy gazociągu, w oparciu o wycenę sporządzoną przez
niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

Wartość całkowita projektu wyniosła 179 075,71 złotych.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w kwocie 89 718,00 zł.
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INWESTYCJE

Kapliczka w Biskupicach

Pobocza przy drodze wojewódzkiej
W tym roku powinny powstać pierwsze odcinki długo oczekiwanych poboczy przy drodze wojewódzkiej w Iwanowicach Dworskich
oraz Sułkowicach (w kierunku Iwanowic Włościańskich). Pozyskaliśmy
na ten cel 250 000 zł w ramach Inicjatyw Samorządowych z Województwa Małopolskiego. Dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego i Gminy
Iwanowice planujemy w tej kadencji wybudować chodniki i utwardzone pobocza na całej długości drogi wojewódzkiej w miejscowościach
Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie i Sułkowice. Inwestycja
ta jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego, ale
również samochodowego na tym obszarze. Dziękujemy Panu Marszałkowi Łukaszowi Smółce za wsparcie tej inwestycji.

Dofinansowanie na drogi do pól

Zakończyliśmy ostatni etap renowacji kapliczki w Biskupicach i terenu wokół niej. Ogrodzenie oraz uporządkowanie terenu kosztowało
20 000 zł. Inwestycja została wykonana z środków budżetu Gminy Iwanowice

Gmina Iwanowice otrzymała promesę w kwocie 60 000 zł na poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw rolnych. Dzięki tym
środkom finansowym i wkładzie Gminy zmodernizujemy drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Grzegorzowicach Małych i Grzegorzowicach Wielkich. Planowany całkowity koszt tej inwestycji to kwota 120
000 zł.

OSA powstanie w Poskwitowie Nowym

Kanalizacja i chodnik w Sieciechowicach

Dzięki środkom Ministerstwa Sportu i Turystyki (49 900 zł) oraz
Gminy Iwanowice (80 000 zł) w tym roku przy Szkole Podstawowej
w Poskwitowie powstanie nowoczesne centrum aktywności sportowej wraz z placem zabaw.

Modernizacja boisk w Damicach
W czerwcu dokonaliśmy odbioru kanalizacji sanitarno-opadowej
w miejscowości Sieciechowice - etap II Centrum. Całkowity koszt tej
inwestycji wyniósł 2 767 500 zł (1 627 500 zł kosztowała kanalizacja
sanitarna a 1 140 000 zł - chodnik wraz z kanalizacją opadową). Długość sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 2 315,20 mb, a kanalizacji
deszczowej - 699,70 mb. Prawie cała inwestycja została wykonana
z środków własnych Gminy Iwanowice.
Powiat Krakowski zadeklarował dofinansowanie do budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w kwocie ok. 230 000 zł, co stanowi
niewiele ponad 20% kosztów tego zadania. Warto podkreślić, że chodnik ten zostanie przekazany Powiatowi, bowiem został wykonany przy
drogach powiatowych.

Budowa sali gimnastycznej
w Sieciechowicach
Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z tzw. pożyczki rewitalizacyjnej na budowę sali gimnastycznej w Sieciechowicach. Zarząd Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaakceptował nasz wniosek
i jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć realizację tej inwestycji.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego
zadania. Przewidywany koszt budowy to kwota ok. 2 mln złotych. Sala
gimnastyczna powinna być gotowa do użytkowania w sierpniu 2020 r.

6 | Głos Iwanowic

Projekt Gminy Iwanowice dotyczący modernizacji boisk w Damicach otrzymał dofinansowanie w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego modernizacji infrastruktury sportowej i turystycznej. W ramach tego zadania wykonamy: wielofunkcyjne boisko
(siatkówka+koszykówka) na nawierzchni poliuretanowej z systemowymi piłkochwytami oraz boisko piłkarskie na nawierzchni trawiastej.
Ponadto, projekt przewiduje wykonanie utwardzeń z kostki brukowej, montaż tablicy informacyjnej oraz koszy na segregację odpadów.
Przewidywany koszt tej inwestycji to kwota ok. 150 000 zł, w tym dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego to kwota 81 000 zł.
Zadanie zostanie wykonane w tym roku.

z życia gminy
Siłownia przy szkole w Widomej

OSP/PODATKI

Konkurs
Konkurs na dyrektora szkoły w Iwanowicach

Zakończyliśmy montaż siłowni zewnętrznej w Widomej przy szkole podstawowej. W ramach tego zadania wykonano 93 mb ogrodzenia
panelowego, zamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń takich jak: twister
+ biegacz + wahadło; wyciąg górny + odwodziciel, rower, jeździec,
wioślarz, orbiter. Ponadto, zagospodarowano 90m2 skarpy, gdzie rozłożono geowłókninę oraz nasadzono 180 szt. różnych roślin. Całkowita
wartość tej inwestycji wyniosła 56 724 zł.

OSP
Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze
jednostek OSP

W dniu 10 maja 2019 r. został przeprowadzony konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach.
Swoją kandydaturę zgłosiła jedynie obecna Pani Dyrektor Dorota Dryja-Zębala. W skład komisji konkursowej wchodzili przedstawiciele Organu Prowadzącego, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Związków
Zawodowych, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Po przedstawieniu przez kandydata obszernej koncepcji rozwoju szkoły oraz dodatkowych pytaniach komisji, konkurs rozstrzygnął się jednogłośnie
z maksymalną liczbą głosów.
W związku z powyższym informujemy, iż w kadencji od 1 września
2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. stanowisko Dyrektora samorządowej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach zostało powierzone Pani Dorocie Dryja- Zębala na podstawie Zarządzenia Wójta
Gminy Iwanowice z dnia 13 maja 2019r.
Gratulujemy i życzmy sukcesów w prowadzeniu szkoły.

Podatki
W dniu 7 czerwca br. odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze
jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice. Ćwiczenia odbyły się na
dwóch obiektach: kościele parafialnym w Sieciechowicach oraz szkole
podstawowej w Damicach.
W Sieciechowicach ćwiczyły jednostki: OSP Celiny, OSP Biskupice, OSP
Grzegorzowice Wielkie, OSP Iwanowice, OSP Poskwitów, OSP Sieciechowice, OSP Władysław, OSP Zalesie, JRG 5 PSP Kraków. W Damicach
uczestnikiem były jednostki: OSP Damice, OSP Krasieniec Stary, OSP
Maszków, OSP Narama, OSP Sułkowice, OSP Widoma, OSP Żerkowice.
Organizatorem ćwiczeń był druh Grzegorz Szydło – Komendant Gminny OSP.
Dziękujemy wszystkim druhom za zaangażowanie i profesjonalne podejście do realizowanych zadań.

Od 1 lipca 2019 roku zaczynają obowiązywać nowe ogólnokrajowe wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych. Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał
po 1 lipca 2019r.
Formularze deklaracji i informacji w zakresie podatku:
• od nieruchomości zostały opublikowano w Dzienniku Ustaw 2019
r. pod poz. 1104,
• rolnego zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 2019r. pod poz.
1105 oraz,
• leśnego zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 2019r. pod poz.
1126.
Wzory formularzy dostępne są na Portalu Podatkowym.
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ŚWIADCZENIA RODZINNE

Raport o stanie
Gminy Iwanowice
za rok 2018
Przygotowanie raportu o stanie gminy to nowy wymóg, wynikający
ze znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994). Zgodnie z art. 28aa ust. 1 wójt co roku do
końca maja musi przedstawić radzie raport o stanie gminy.
Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
W tym roku wójtowie sporządzają dokument po raz pierwszy. Raport
ma charakter publiczny i był prezentowany na sesji absolutoryjnej rady
gminy, a w debacie nad nim mają prawo brać udział również Mieszkańcy.
Raport wraz z załącznikami jest dostępny na stronie BIP Gminy Iwanowice oraz na stronie Urzędu Gminy:
http:»iwanowice.pl/aktualnosci/2962/raport-o-stanie-gminy-iwanowice-za-2018-rok

Dofinansowanie
do OSP
Ponad 50 000 zł dotacji otrzymają jednostki OSP (w tym 25 285 zł
z Komendy Wojewódzkiej PSP oraz co najmniej 25 000 zł z budżetu
Gminy Iwanowice).
Z tych środków zostaną sfinansowane drobne remonty w budynkach OSP w Sułkowicach i OSP Żerkowicach oraz m.in. zakupione zostaną:
• hełmy dla OSP Biskupice, OSP Damice, OSP Narama, OSP Widoma,
OSP Sułkowice, OSP Żerkowice;
• agregaty prądotwórcze dla OSP Narama i OSP Zalesie;
• detektor wielogazowy dla OSP Celiny;
• wkrętarka akumulatorowa dla OSP Zalesie;
• parawany dla OSP Iwanowice, OSP Poskwitów, OSP Widoma
• ubranie specjalne oraz obuwie strażackie skórzane dla OSP Sieciechowice
******
W ramach programu Bezpieczna Małopolska Gmina Iwanowice
otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu dla OSP w kwocie ok.
28 000 zł. Wraz z wkładem własnym zostanie zakupiony sprzęt p.poż.
w sumie na kwotę 60 000 zł. W ramach tego projektu zostaną zakupione dla 14 jednostek OSP m.in. aparaty powietrzne, pilarki ratownicze,
mierniki wielogazowe, ubrania koszarowe, mundury strażackie, prądownice, wodery, węże do wody, latarki przy hełmowe, kombinezony
przeciw szerszeniom.
******
Budynek remizy OSP w Widomej będzie w tym roku remontowany
z środków Gminy Iwanowice oraz Urzędu Marszałkowskiego w ramach
programu Małopolskie Remizy. W sumie koszt modernizacji wyniesie
ponad 40 000 zł, z czego 20 000 zł to dotacja z budżetu Województwa
Małopolskiego.
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Nowa odsłona programu
Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r. został rozszerzony na
każde dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje bez kryterium
dochodowego zarówno na pierwsze, jak i na kolejne dzieci w rodzinie do czasu ukończenia 18-go roku życia. W 2019 r. - tak jak do tej
pory - wnioski można składać w dwojaki sposób:
• od 1 lipca poprzez kanał bankowości elektronicznej, PUE ZUS,
ePUAP oraz portal Emp@tia,
• od 1 sierpnia drogą tradycyjną podczas osobistej wizyty w
urzędzie lub drogą pocztową.
Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego, na pierwsze dziecko rodzic musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli złoży wniosek po
30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia
wniosku (bez wyrównania od 1 lipca).
Wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2019 r. jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
2019 r. W przypadku, gdy wniosek złożony będzie w kolejnych miesiącach, przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Ważne! Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019
r. świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r., co oznacza, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków.
Następny okres zasiłkowy rozpocznie się z dniem 1 czerwca
2021 r.
W związku ze zniesieniem kryteriów, wnioskujący nie będą już
musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, natomiast nadal wymagane będzie udokumentowanie sytuacji rodzinnej, oraz
zawodowej jeżeli członek rodziny przebywa poza granicami kraju.
Znowelizowana ustawa wprowadziła zmianę na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko w formie 3-miesięcznego terminu (liczonego od dnia urodzenia
dziecka). Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało
przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Ponadto wprowadzono rozwiązanie pozwalające na zachowanie ciągłości świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci
wnioskującego rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane
lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Dotychczas świadczenie to wygasało, gdyż traktowane było jako świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu.
Rodzaj świadczenia

Forma i termin złożenia wniosku
elektronicznie

osobiście

500+

1.07-31.10.2019

1.08-31.10.2019

300+

1.07-30.11.2019

1.08-30.11.2019

zasiłki rodzinne
z dodatkami

1.07-30.11.2019

1.08-30.11.2019

fundusz
alimentacyjny

1.07-31.10.2019

1.08-31.10.2019

stypendium szkolne

---

1.09-15.09.2019

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronach internetowych: gops.iwanowice.pl, mpips.gov.pl, empatia.mrpips.gov.pl,
malopolska.uw.gov.pl
Jak również uzyskać telefonicznie: 12/ 388 40 03 w. 22 oraz osobiście w GOPS Iwanowice, II piętro pok. 4
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OŚWIATA

zakończeniu pełni optymizmu, dzielili się miedzy sobą opiniami i wraCzęść matematyczno-przyrodnicze
żeniami. Przyznali, że z niecierpliwością będą oczekiwać wyników.
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I WIEDZA
O
PRZEDMIOTY
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w Sieciechowicach
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do
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o
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w
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Szkoła Podstawowa im. św.
w postaci laptopów,
tablic
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pomocy28,10
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Królowej
w Naramie
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Noblistów
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2018/2019

Generalnie wyniki są lepsze niż w ubiegłym roku. Liderem wśród
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PUCHAR WÓJTA

II Turniej Piłki
Nożnej OSP
o Puchar Wójta
Gminy Iwanowice

W minioną środę wraz z zakończeniem
roku szkolnego, swoje ostatnie mecze rozegrali również druhowie w ramach II edycji piłkarskiej ligi Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zanim przejdziemy jednak do dnia finałowego przedstawię krótką relację z przedostatniej IV kolejki, która odbyła się nietypowo
bo w poniedziałek 17 czerwca.
Tego dnia naprzeciw siebie stanęły drużyny Grzegorzowic i Poskwitowa. Obie ekipy
wystąpiły w swoich najmocniejszych składach co widoczne było na boisku. Od początku mecz stał na wysokim, wyrównanym
poziomie piłkarskim. Do przerwy wynik 1:1.
Sprawiedliwy z przebiegu pierwszych 25 minut. No może powinno paść więcej bramek
bo były ku temu okazje ale remis nie krzywdził żadnej ze stron. W drugą połowę lepiej
weszli zawodnicy z Poskwitowa odskakując
przeciwnikom nawet na dwie bramki ale
chwila nieuwagi w szeregach obronnych,
kosztowała ich utratę mozolnie wypracowanej przewagi i znowu „na tablicy” wynik remisowy. W końcówce zabójczą kontrą popisali
się jednak zawodnicy z Poskwitowa i na 2 minuty przed końcem strzelają bramkę ustalając
wynik na 5:4 na swoją korzyść inkasując tym
samym pierwsze 3 punkty.
Mecz drugi to spotkanie pretendujących
do wygrania całego turnieju OSP z Celin z co
raz lepiej grającymi debiutantami z OSP Sułkowice, u których widać znaczną poprawę
gry w stosunku do pierwszych meczy. Widać,
że w przyszłorocznej edycji będą liczyć się
w walce o najwyższe cele. Wracając do samego meczu i tutaj drużyny wstawiły się w swoich optymalnych składach co zapowiadało,
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że będzie to dobre widowisko. Do spotkania
bardziej skoncentrowani przystąpili zawodnicy z Sułkowic, których akcje były składne a gra
obronna również dobrze poukładana czym
zaskoczyli rywali. I to właśnie druhowie z Sułkowic po dobrze rozegranej połowie schodzili
na przerwę z zasłużonym prowadzeniem 2:1.
Zawodnicy z Celin chcąc liczyć się w walce
o zwycięstwo w całym turnieju musieli wygrać ten mecz i chyba w przerwie dotarło to

do nich bo na drugą połowę wyszli bardziej
skoncentrowani. Mecz dalej był wyrównany
i dobry do oglądania ale do głosu zaczęli dochodzić właśnie zawodnicy z Celin. Najpierw
doprowadzili do wyrównania by w końcówce
przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść
w stosunku 5:4
Była to najbardziej wyrównana kolejka
w całym turnieju. Oba mecze zakończyły się
rezultatem 5:4 i zarówno w pierwszym jak
i drugim o losie spotkania decydowały ostatnie minuty i gole w nich zdobyte.
Wyniki:
OSP Grzegorzowice – OSP Poskwitów 4-5
Wójcik Hubert, Morek Jarosław, Madejski Damian 2 – Ziarko Dariusz 2, Dulewicz Mateusz 3
OSP Celiny – OSP Sułkowice 5-4
Zimnicki Dominik 2, Wilk Grzegorz 2, Wiecha
Tomasz – Bednarczyk Mateusz 4
Tabela po IV Kolejce
Miejsce Drużyna Mecze rozegrane Punkty Bilans bramek
1 OSP Iwanowice 3 7 26-6
2 OSP Celiny 3 7 15-10
3 OSP Grzegorzowice 3 3 13-21
4 OSP Poskwitów 3 3 14-19
5 OSP Sułkowice 4 3 16-28
Ostatnia kolejka miała przynieść rozstrzygnięcie, która drużyna wygra i będzie nas
reprezentować na zawodach międzygminnych. Tutaj w walce pozostały już tylko dwa
zespoły OSP Iwanowice i OSP Celiny. Bliżej
tego celu byli Ci pierwsi bo w całym turnieju
ich dorobek bramkowy był lepszy niż druhów

z Celin a to on właśnie decydował o wygranej
przy takiej samej ilości punktów oraz remisie
w bezpośrednim starciu. O miejsce 3 walczyły
natomiast 3 pozostałe drużyny.
W pierwszym meczu naprzeciw siebie
stanęły drużyny z Grzegorzowic i Celin, które to w ubiegłym roku spotkały się w finale
naszej premierowej edycji rozgrywek. Wtedy to, dosyć znacznie jak na finał, wygrały
Grzegorzowice 6-2. W tym roku jednak ekipa
z Grzegorzowic obniżyła loty a to za sprawą
zawodników, którym nie zawsze obowiązki
zawodowe pozwalały wstawić się na meczu.
Inaczej zaś było z Celinami, które i w tym sezonie walczą o wygranie turnieju. Tutaj ze skompletowaniem najmocniejszego składu nigdy
nie było problemu. W dniu meczu z Grzegorzowicami również wytoczyli najmocniejsze
działa przez co odpowiedz na pytanie kto dziś
wygra była znana po 10 minutach gry. Druhowie z Celin pod każdym względem byli lepsi
od rywali a wynik końcowy 17-3 w pełni oddaje obraz gry. Brawa dla Chłopaków z Grzegorzowic, którzy mimo niekorzystnego wyniku walczyli do ostatnich minut meczu.
Drugi tego dnia pojedynek miał dać odpowiedź kto w tym roku zostanie najlepszą
drużyną OSP. Wszystko leżało w rękach druhów z Iwanowic, którzy wygrywając zapewnili
by sobie ten tytuł. Drużyna z Poskwitowa również miała o co walczyć gdyż przy remisie lub
swojej wygranej mogli wskoczyć na 3 miejsce
w całym cyklu turnieju. Co ciekawe mecz Iwanowice – Poskwitów również rozgrywany był
na zakończenie ubiegłorocznej edycji rozgrywek a stawką w tego pojedynku było 3 miejsce w zawodach. Wtedy to Iwanowice wygrały
4:3. W tej edycji faworytem spotkania również
były Iwanowice, które w poprzednich meczach strzelały dużo bramek tracąc niewiele.
Poskwitów zaś swoje wcześniejsze pojedynki zaczynał słabo, by w miarę upływu czasu
rozkręcać się i…. i wtedy brakowało czasu
na korzystny wynik choć ich gra naprawdę
momentami była bardzo efektowna. Podobnie było i w tym meczu gdzie szybko stracone
bramki ustawiły mecz i już w przerwie można
było spekulować, że to jednak Iwanowice staną na najwyższym stopniu podium. Poskwitów dzielnie walczył ale nie przekładało się
to na zdobyte bramki. Iwanowice tego dnia
grały bardzo skutecznie w ataku i solidnie
w obronie. Wynik końcowy 10 – 2 zbyt surowy
dla Poskwitowa gdyż z przebiegu meczu nie
wyglądało to na aż taką różnice klas.
Wyniki V kolejki
OSP Celiny – OSP Grzegorzowice 17 – 3
Wiecha Tomasz 5, Arendarski Dariusz 4, Kik
Damian 2, Wilk Grzegorz 2, Natkaniec Dominik 2,Zimnicki Dominik, Wiecha Jan – Wójcik
Hubert, Żurowicz Wojciech, Kubis Krzysztof
OSP Iwanowice – OSP Poskwitów 10 – 2
Majos Krzysztof, 4, Wadowski Szczepan2, samobójcza, Zdybał Szymon, Sznejwajs Dominik, Wspaniały Marcin – Ziarko Dariusz, Wadowski Maciej

z życia gminy
Tabela końcowa po V kolejce
Miejsce Drużyna Mecze rozegrane Punkty Bilans bramek
1 OSP Iwanowice 4 10 36-8
2 OSP Celiny 4 10 32-13
3 OSP Grzegorzowice 4 3 16-38
4 OSP Poskwitów 4 3 16-29
5 OSP Sułkowice 4 3 16-28
Pierwsze dwie drużyny zdobyły po 10
punktów a kolejne trzy drużyny po 3 pkt w klasyfikacji końcowej a więc kto wygrał a kto zajął 3 miejsce i dlaczego? Tutaj z pomocą przyszedł regulamin, który mówi:
• O kolejności miejsc w grupie decyduje
większa liczba zdobytych punktów.
• W przypadku uzyskania równej liczby
punktów przez dwie drużyny o kolejności
decydują kolejno: 1) wynik bezpośredniego
spotkania; 2) lepsza różnica bramek w całym turnieju; 3) większa liczba zdobytych w
całym turnieju bramek.

• W przypadku uzyskania równej liczby
punktów przez więcej niż dwie drużyny
przeprowadza się dodatkową punktację
pomocniczą spotkań wyłącznie pomiędzy
zainteresowanymi drużynami (tzw. „mała
tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi wyżej.
A tak właśnie wyglądają wyniki zainteresowanych drużyn oraz zmodyfikowana tabela:
OSP Grzegorzowice – OSP Poskwitów 4-5
OSP Grzegorzowice – OSP Sułkowice 7-3
OSP Sułkowice – OSP Poskwitów 7-5
Miejsce Drużyna Mecze rozegrane Punkty Bilans bramek Bilans
1 OSP Grzegorzowice 2 3 11-8 +3
2 OSP Poskwitów 2 3 10-11 – 1
3 OSP Sułkowice 2 3 10-12 – 2
Okazałe puchary, medale i nagrody rzeczowe wręczył Pan Wójt Gminy Iwanowice

PUCHAR WÓJTA

Robert Lisowski oraz Komendant Gminny
OSP Pan Grzegorz Szydło. Nagrodą główną
tegorocznej edycji rozgrywek był komplet
strojów sportowych ufundowanych ze środków Gminy Iwanowice.
Oprócz nagród drużynowych przyznane zostały również wyróżnienia indywidualne
• Najlepszy strzelec turnieju – Majos
Krzysztof 15 bramek (OSP Iwanowice)
• Najlepszy bramkarz turnieju – Wieczorek
Szymon (OSP Iwanowice)
• Najlepszy zawodnik turnieju – Kik Damian (OSP Celiny)
Wszystkim uczestnikom gratulujemy
sportowej postawy i walki na boisku. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy udanych występów na arenie międzygminnej. Do zobaczenia w kolejnej edycji rozgrywek piłkarskich
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Szymon Wesołowski
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ZŁOTE GODY

ZŁOTE GODY
w Gminie Iwanowice

W dniu 12 maja trzydzieści siedem par z terenu Gminy Iwanowice obchodziło
Jubileusz Złotych Godów. Z tej okazji Wójt Gminy wręczył Jubilatom Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP.
Niecodzienna uroczystość miała miejsce 12 maja 2019 r., 37 par
małżeńskich wspólnie świętowało swoje Złote Gody, czyli 50 i więcej
lat pożycia małżeńskiego. Towarzyszyli im członkowie rodzin, władze
samorządowe gminy i pracownicy Urzędu Gminy.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14.30 Mszą świętą w kościele parafialnym w Iwanowicach. W homilii ksiądz kan. Ryszard Suchanowski dokonał refleksyjnego spojrzenia na życie Jubilatów. Po homilii
jeszcze raz usłyszeliśmy Hymn do Ducha Świętego, a Jubilaci podali
sobie prawe dłonie i odnowili przyrzeczenia małżeńskie.
Po zakończeniu tego wyjątkowego nabożeństwa, dalsza część uroczystości „Złotych Godów” odbyła się w „Zajeździe Pod Jaskółkami”. Na
początku zabrzmiał Marsz Mendelsona, następnie Jubilatów i Wszystkich Gości powitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anna Tarko. Uroczystego otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Iwanowice
Pan Robert Lisowski, który przekazał Jubilatom serdeczne życzenia
wraz z wyrazami uznania i szacunku. Następnie odbyła się uroczysta
dekoracja dostojnych Jubilatów honorowym „Medalem za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” przyznanym im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Jubilatom wręczono także: legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i skromne upominki. Życzenia Jubilatom złożył
również Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice – Pan Edward Stopiński. Całą uroczystość uświetniły śpiewem i muzyką Zespół Śpiewaczy
Ludowych z Maszkowa i Kapela Ludowa z Maszkowa.
W imieniu uhonorowanych tego dnia Jubilatów, panie Cecylia
Kralka i Kazimiera Wójcik podziękowały panu Wójtowi Robertowi Lisowskiemu za złożone życzenia oraz organizację tej wyjątkowej uroczystości.
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ZŁOTE GODY

W niedzielę 12 maja 2019 r., tym wyjątkowym wyróżnieniem, jakim jest „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
uhonorowani zostali Państwo:

1. Zuzanna i Zdzisław Cichy - 52 rocznica
2. Zofia i Stanisław Cyganek - 51 rocznica
3. Stanisława i Edmund Dusza - 51 rocznica
4. Anna i Wiktor Drabik - 51 rocznica
5. Stanisława i Tadeusz Dryja - 52 rocznica
6. Maria i Kazimierz Garzeł - 51 rocznica
7. Helena i Julian Gil - 51 rocznica
8. Helena i Antoni Jurkowscy - 51 rocznica
9. Halina i Władysław Kaczor - 51 rocznica
10. Danuta i Tadeusz Klimowscy - 52 rocznica
11. Janina i Zdzisław Kołodziejczyk - 51 rocznica
12. Genowefa i Stanisław Kowina - 51 rocznica
13. Cecylia i Józef Kralka - 51 rocznica
14. Kazimiera i Józef Krawczyk - 52 rocznica
15. Maria i Tadeusz Kurbiel - 52 rocznica
16. Kazimiera i Tadeusz Kurbiel - 51 rocznica
17. Kazimiera i Stefan Lis - 51 rocznica
18. Krystyna i Jan Łakomy - 52 rocznica
19. Stanisława i Lucjan Marchańscy - 52 rocznica
20. Krystyna i Stanisław Misiak - 52 rocznica
21. Krystyna Stanisław Mroczkowscy - 51 rocznica
22. Maria i Franciszek Usowscy - 51 rocznica
23. Marianna i Józef Piekara - 51 rocznica
24. Władysława i Jerzy Piwowarscy - 51 rocznica
25. Anna i Eugeniusz Seweryn - 52 rocznica
26. Maria i Stefan Sobczyk - 51 rocznica
27. Janina i Józef Sypik - 51 rocznica
28. Janina i Bogdan Szaleniec - 51 rocznica
29. Marianna i Stefan Szlęk - 52 rocznica
30. Krystyna i Marian Szlęk - 51 rocznica
31. Janina i Tadeusz Szydło - 52 rocznica
32. Teresa i Zenon Toporek - 52 rocznica
33. Krystyna i Stanisław Wabik - 51 rocznica
34. Kazimiera i Eugeniusz Wąsik - 51 rocznica
35. Czesława i Adam Wiatr - 52 rocznica
36. Wanda i Mieczysław Wilk - 52 rocznica
37. Kazimiera i Zygmunt Wójcik - 52 rocznica
38. Marianna Żuradzka

Wszystkim dostojnym Jubilatom
składamy jeszcze raz serdeczne gratulacje oraz życzenia
wszelkiej pomyślności, zdrowia,
radości i zadowolenia z każdego wspólnie spędzonego dnia!
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100-LECIE OSP

Jubileusz 100-lecia
OSP Iwanowice
już za nami!
22 czerwca 2019 – jednostka OSP w Iwanowicach
obchodziła setną rocznicę swojego istnienia.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14:30 zbiórką wszystkich
pododdziałów na placu przed budynkiem remizy OSP w Iwanowicach.
Następnie Pan Robert Lisowski – wójt Gminy Iwanowice przywitał
wszystkie gości, wszystkie delegacje jednostek oraz zgromadzonych.
Po powitaniu nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie nowej tablicy pamiątkowej. Z tego miejsca wszystkie jednostki OSP wraz z przybyłymi gośćmi przemaszerowały w asyście Strażackiej Orkiestry Dętej z
Iwanowic Kaliskich oraz Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej „Tempo” z
Iwanowic na plac przed kościołem, gdzie odbyła się uroczysta msza
święta. Msza Św. w intencji Iwanowickiej Straży została odprawiona
pod przewodnictwem ks. proboszcza Ryszarda Suchanowskiego – kapelana Zarządu Gminnego OSP. Po mszy rozpoczęto oficjalną część
uroczystości, gdzie między innymi odbył się raport pododdziałów,
podniesienie flagi na maszt, powitanie gości, odczytanie Kroniki, odznaczenie zasłużonych druhów oraz wystąpienia zasłużonych gości.
Pod koniec oficjalnej części uroczystości laureatom konkursów pn.:
„Historia Iwanowic i jednostki OSP Iwanowice na przestrzenie ostatnich 100 lat” zostały wręczone nagrody. Niespodzianką na koniec były
tory w kształcie samochodów strażackich które zostały zaprezentowane i których można było skosztować po oficjalnej części uroczystości.
Rozrywkową część wydarzenia rozpoczęto muzycznie. Dla zebranych gości pięknie koncertowała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta
„Tempo” z Iwanowic oraz Strażacka Orkiestra Dęta z Iwanowic Kaliskich. Odbył się również świetny pokaz Grupy Paramilitarnej GROT Kraków. Po występach artystycznych wszyscy zebrani goście mieli okazję
spotkać się razem na parkiecie tanecznym podczas zabawy plenerowej. Taneczne hity serwował zespół muzyczny FAZA.
W trakcie uroczystości wszystkim zgromadzonym wręczano foldery zawierające informacje i zdjęcia dotyczące historii Iwanowickiej
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Straży. Wszyscy mogli również podziwiać wystawę plenerową wykonana specjalnie na te okazję. Wszystkie przygotowane materiały zostały sfinansowane przez Urząd Marszałkowski województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu Mecenat Małopolski.
W Jubileuszu wzięły udział poczty sztandarowe wszystkich 15 jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice oraz zaprzyjaźnione jednostki
z gmin ościennych tj. OSP Goszcza, OSP Barbarka, OSP Minoga, OSP
Słomniki, OSP Nowa Wieś, OSP Przybysławice, OSP Michałowice, OSP
Wilczkowice, OSP Miłocice.
W imieniu druhów dziękujemy za przybycie wszystkim znamienitym Gościom. Szczególnie dziękujemy za obecność naszym przyjaciołom z Iwanowic Kaliskich oraz Iwanowic Małych i Dużych z powiatu kłobuckiego, których reprezentowali druhowie z tamtejszych
jednostek OSP, przedstawiciele władz gminnych oraz oświatowych,
a także Strażacka Orkiestra Dęta z Iwanowic Kaliskich. Uroczystości
jubileuszowe uświetnili swoim przybyciem także: Pani Poseł Elżbieta
Duda, Pan Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Ury-

z życia gminy

100-LECIE OSP

nowicz, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, lokalnych
instytucji społecznych i gospodarczych oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dziękujemy Reprezentacyjnej Orkiestrze Dętej TEMPO z Iwanowic którą prowadziła Pani Martyna Szwaja oraz Strażackiej Orkiestrze
Dętej z Iwanowic Kaliskich na czele z kapelmistrzem Markiem Kuberą
za oprawę muzyczną uroczystości i piękne koncerty. Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Ryszardowi Suchanowskiemu, ks. Marcinowi
Żuchowiczowi oraz ks. Lucjanowi Dudzińskiemu za odprawienie Mszy
św. w intencji druhów z OSP Iwanowice. Wielkie podziękowania należą się Panu Adrianowi Wójcikowi za ufundowanie i wykonanie tablicy upamiętniającej ten piękny Jubileusz, która została zawieszona na
budynku remizy, Paniom z KGW Iwanowice i pracownikom Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach za wszelką pomoc organizacyjną oraz wszystkim sponsorom, w szczególności Panu Markowi
Piekarze właścicielowi firmy Krak-MarFish.
Dziękujemy mieszkańcom za udział. Bardzo się cieszymy, że chcieliście Państwo razem z nami świętować Jubileusz 100-lecia istnienia
OSP Iwanowice.
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MAJÓWKA

NOViSTÓWKA 2
nasza wspólna majówka!
Dnia 5 maja na terenie boiska LTS „NOVI” Narama odbyła
się druga edycja NOViSTÓKI. Wzorem ubiegłorocznym
organizatorami wydarzenia byli: Fundacja NOViST, LTS
„NOVI” Narama, KGW z Naramy i OSP Narama, a patronat objęło GCKiB w Iwanowicach.
W niedzielę pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych
zebrała się rzesza ludzi i to w każdym wieku i to nie tylko z Naramy.
Ludzi, którym nie straszna pogoda, bo mają ogromnie gorące
serca, bowiem w tym roku imprezę połączono z akcją
charytatywną na rzecz małego mieszkańca naszej wsi –
Augustyna Krawczyka. Dzięki nawiązaniu współpracy
z Fundacją Serce dla Maluszka zorganizowano zbiórkę
na leczenie i terapię chłopca. Przedsięwzięcie rozpoczęto od meczu charytatywnego, w którym lokalna
drużyna reprezentowana przez sekcję zarówno
męską jak i żeńską stanęła do boju z reprezentacją
TVP3 Kraków. Przedstawiciele obu drużyn na boisko

wprowadziły dzieciaki uczęszczające na zajęcia piłki nożnej organizowane w trakcie wakacji przez LTS „NOVI” Narama. Mecz w duchu
zdrowej rywalizacji zakończył się wynikiem 2:1, ale nie wynik tego
dnia był najważniejszy. Najważniejszy był szczytny cel spotkania.
W trakcie rozgrywanego meczu odbywał się szereg przedsięwzięć
towarzyszących. Na dzieciaki czekały konkurencje sportowe z piłką,
a następnie zabawy przy muzyce z Animatort. Na wszystkich zmaga-
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jących się w konkurencjach i zabawach czekały słodkości ufundowane
przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego pana Marka Piekarę. Dla dzieci również przygotowano strefę wolnych zabaw,
gdzie dowoli mogły korzystać ze sprzętu sportowego i gier do zabaw
zewnętrznych. Natomiast KGW z Naramy przygotowało Kawiarnie plenerową, a na niej gorące napoje i ciasta domowej roboty. Oprócz tego
panie przygotowały słodkie mufinki dla najmłodszych uczestników
pikniku. Jedną z nowości przedsięwzięcia była specjalnie przygotowana oferta promującą czytelnictwo pod nazwą Czytelnia w plenerze.
W tym dniu na stoisku KGW czekały zakładki, balony, a nawet talony
na książki, które można było odebrać u przedstawicieli Fundacji NOViST. Tradycyjnie na wszystkich czekał smakowity grill obsługiwany
przez działaczy LTS, a tuż obok stanowisko ze słodką watą cukrową.
Po zakończonym meczu kolejną wspaniałą atrakcją był pokaz helikoptera, który udało się zorganizować dzięki uprzejmości
pana Wojciecha Kardasa. Maszyna około 16.30 wylądowała na boisku, które uprzednio zostało odpowiednio zabezpieczone przez OSP Narama.
Zrobiło to ogromne wrażenie na wszystkich
zgromadzonych. Każdy zainteresowany
mógł tego dnia poczuć się jak prawdziwy
pilot i zasiąść za sterami maszyny.
W tym momencie piknik miał się zakończyć, ale o dziwo zgromadzona społeczność nadal oddawała się wspólnym
dyskusjom przy kawie i herbacie czy grillu,
a dzieciaki wspólnym zabawom na boisku.
Imprezę zakończyliśmy dopiero przed 18, gdy
z boiska odleciał helikopter.
Tego dnia pomimo kapryśnej pogody panowała miła i pogodna atmosfera. Wszyscy bez względu na wiek
uczestniczyli w zabawie i przygotowanych atrakcjach towarzyszących.
Uśmiechy na twarzach zgromadzonych były najlepszym dowodem
na to, że to przedsięwzięcie ponownie zaliczamy do bardzo udanych
i nie pozostaje nic innego jak planować kolejną edycję.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją
obecność oraz zaangażowanie przyczynili się do cudownie spędzonego czasu. To dzięki Wam wolontariusze zebrali kwotę 2910.01 zł, a panie z KGW w Kawiarni plenerowej 607,50 zł. To jest wielki sukces, kwota
w całości została przekazana na rzecz Augustyna Krawczyka. Warto zaznaczyć, iż nadal wpływają do nas informacje o kolejnych darczyńcach
i ludziach dobrej woli.
Jako przedstawiciel Fundacji NOViST specjalne podziękowania kieruję do współorganizatorów, którymi byli: LTS „NOVI” Narama, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Naramie. To była nasza
kolejna wspólna inicjatywa i jak zwykle bardzo udana. Należy również
wspomnieć, iż nasze przedsięwzięcie skupiło wokół siebie wiele osób
i instytucji dobrej woli. Dziękuję partnerom: TVP3 Kraków, Gminnemu
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Animatort, Euro-Trade, Bonito.pl, Krak-MarFish, Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej
w Naramie, Fundacji Serce dla Maluszka. Dziękujemy za osobiste zaangażowanie, bezinteresowną pomoc oraz wsparcie podejmowanych
działań: Markowi Piekarze, Wojciechowi Kardasowi, Anicie Kasprzyk,
Wiktorii Krawczyk, Karolinie Ziarko, Adrianowi Łudzikowi, Krzysztofowi Oraczewskiemu. Dziękuję wolontariuszom prowadzącym zbiórkę.
Dziękuję chłopakom za obsługę grilla. Dziękuję za przygotowanie
konkurencji sportowych Darii Wójcik, a zabaw animacyjnych Monice
Motyczyńskiej. Dziękuję dzieciakom godnie reprezentującym nasze
lokalne Skrzaty. Słowa uznania należą się również drugiej koordynatorce imprezy, którą była – Iwona Gadzina, jak i pozostałym członkom
Fundacji NOViST: Ewie Gumuli, Małgorzacie Krawczyk.
NOViSTÓWKA 2 za nami, choć może nie tak miała wyglądać, ale
lepszej jednak nie można było sobie wymarzyć! Dziękujemy, że tego
dnia byliście z nami, że tworzymy tak wspaniałą społeczność. To był
cudowny czas spędzony razem, za co bardzo serdecznie wszystkim
dziękujemy. Zapraszamy już na kolejne wspólne wydarzenie w lipcu.
Katarzyna Nogieć
Prezes Fundacji NOViST

z życia gminy

KGW NARAMA

Jubileusz
50-lecia
KGW Narama
29 czerwca 2019 świętowaliśmy jubileusz 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Naramie.
Gospodynie imprezy zadbały o każdy
szczegół, by sprawić, aby każdy z uczestników czuł się jak u siebie. Dla gości przygotowano uroczysty obiad, zimną płytę w postaci
szwedzkiego stołu, liczne desery w przeróżnych formach i przepyszne domowe ciasta.
W wydarzeniu wziął udział p. Andrzej Harężlak – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Krakowie, p. Marek Piekara – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, p.
Edward Stopiński – Przewodniczący Rady
Gminy Iwanowice, p. Anna Tarko – sekretarz
Urzędu Gminy w Iwanowicach, p. Joanna Domajewska – skarbnik Urzędu Gminy w Iwanowicach, p. Monika Świątek – dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, p. Gwidon Winiarski – sołtys wsi Narama, p.
Katarzyna Nogieć – prezes Fundacji Novist, p. Przemysław Nogieć – prezes LTS Novi Narama, przedstawiciele zarządu OSP Narama, Zespół Śpiewaczy Ludowych „Naramianki” z Naramy, członkinie kół gospodyń z terenu całej gminy oraz inni zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęło się od
powitania gości i przedstawienia krótkiej historii działalności KGW Narama. Jubilatkom składano również życzenia i gratulacje. Panie z Zespołu
Śpiewaczy Ludowych z Naramy uświetniły ten dzień urokliwym wykonaniem przyśpiewek lokalnych. Utwory wykonane zostały przy akompaniamencie akordeonowym p. Andrzeja Tomczyka. Radosna atmosfera udzieliła się wszystkim przybyłym. Świetna zabawa trwała aż do późnych
godzin. Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Naramie serdecznie dziękujemy za minione lata naprawdę świetnej działalności. Życzymy wiele
pomyślności i równie wielkiego zapału do działań lokalnych w kolejnych latach!

Wręczenie srebrnych medali
„Za zasługi dla obronności kraju”
W dniu 11 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Iwanowice odbyło się uroczyste wręczenie srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”, nadanych przez Ministra Obrony Narodowej. Medal ten, to odznaczenie wojskowe wręczane osobom, które swoją działalnością przyczyniły się
do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Stanowi także wyróżnienie dla rodziców, których co
najmniej troje lub czworo synów pełniło lub pełni nienagannie czynną służbę wojskową. Srebrnymi medalami odznaczeni zostali: Państwo Stanisława i Leszek Świerk, Państwo Cecylia i Jan
Krawczykowie, Państwo Barbara i Janusz Soczówka, Państwo Barbara i Andrzej Stopińscy, Pani
Anna Chwastowska, Pani Zofia Musiałek oraz Pani Janina Doniec. Medale wręczał mjr Witold
Markowicz – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Krakowie. Do gratulacji dołączyli się oraz drobne upominki wręczyli Wójt Gminy Robert Lisowski, Sekretarz Gminy Anna
Tarko, Przewodniczący Rady Gminy Edward Stopiński oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Morek. Odznaczonym serdecznie gratulujemy.
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DZIEŃ DZIECKA

Gminny
Dzień Dziecka
W niedzielę 02.06.2019 r. w Gminie Iwanowice odbył się
festyn z okazji Dnia Dziecka. Na naszych Milusińskich
czekało mnóstwo atrakcji.

Najlepszymi z najlepszych
zostali
Wśród DZIEWCZĄT:
IV – VI » Szkoła z Sieciechowic
VII (SP) – III (GIMNAZJUM) » Szkoła z Iwanowic
Wśród CHŁOPCÓW
IV – VI » Szkoła z Iwanowic
VII (SP) – III (GIMNAZJUM) » Szkoła
z Grzegorzowic

Miejsce drugie
Wśród DZIEWCZĄT:
IV – VI » Szkoła z Celin
VII (SP) – III (GIMNAZJUM) » Szkoła z Sieciechowic
Wśród CHŁOPCÓW
IV – VI » Szkoła z Celin
VII (SP)– III (GIMNAZJUM) » Szkoła z Poskwitowa

Miejsce trzecie
Wśród DZIEWCZĄT:
IV – VI » Szkoła z Damic
VII (SP) – III (GIMNAZJUM) » Szkoła z Celin
Wśród CHŁOPCÓW
IV – VI » Szkoła z Naramy
VII (SP)– III (GIMNAZJUM) » Szkoła z Iwanowic
Wszystkim serdecznie gratulujemy i składamy wielkie ukłony! Jesteśmy pełni podziwu dla waszej gry i determinacji na boisku.

Największym powodzeniem cieszyły się oczywiście tzw. „dmuchańce” – dmuchane zamki, zjeżdżalnia, tor przeszkód, basen z kulkami. Mimo bardzo długich kolejek dzieci nie traciły zapału. Szaleństwo
królowało, a uśmiechnięte twarze mówiły same za siebie. Drugim
punktem programu każdego młodego gościa była trampolina, gdzie
w asyście opiekuna oraz z asekuracją profesjonalnego sprzętu, można
było „fikać koziołki” w powietrzu i unosić się wysoko ponad głowami
zebranych. Z pewnością niejeden z rodziców wspominał czasy dzieciństwa i zazdrościł zabawy. Wyczerpane dzieci ładowały akumulatory posilając się pysznymi lodami lub watą cukrową, a gdy były głodne miały
idealną okazję, by wraz z rodzicami skosztować przeróżnych pyszności
z bufetu, które zostały przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich
z Iwanowic. Każdy mógł spróbować aromatycznych kiełbasek i szaszłyków z grilla. Dla osłody serwowano wypieki domowej roboty, które
z pewnością podbiły serca smakoszy deserów. W czasie, gdy najmłodsi
korzystali z opisanych wyżej rozrywek, nieco starsi prowadzili rozgrywki w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Iwanowice na boiskach sportowych. Rodzice czynnie i z pełnym zaangażowaniem dopingowali,
podpowiadali taktyki i oklaskiwali poczynania swych pociech. Zawodnicy dawali z siebie wszystko, by znaleźć się na najwyższym stopniu
podium i pokazać przeciwnikowi kto jest najlepszy!
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Gwoździem programu tego dnia był także Gminny Konkurs Talentów, podczas którego najmłodsi mieszkańcy Gminy Iwanowice prezentowali swoje umiejętności. Podziwialiśmy śpiew, taniec oraz grę
na instrumentach. Trudno było wybrać faworyta. Publiczność miała
przyjemność również podziwiać jak pięknie i z gracją poruszają się
nasze małe gimnastyczki, które ze względów bezpieczeństwa występowały na murawie boiska obok sceny. Tu też swoje umiejętności
zaprezentowały dziewczynki ze SP w Widomej. Pokazały jak można
połączyć sztukę walki WUSCHU z tańcem. Publiczność miała też okazję
podziwiać zdolności wokalne – zarówno chłopców jak i dziewczynek.
Niektóre występy były naprawdę porywające. Barwy głosu uczestników, prezentowana technika jak i interpretacje utworów zasługują
na podziw. Z zaskoczeniem odkrywaliśmy też jak wiele dzieci z naszej
gminy potrafi grać na instrumentach. Część uczestników prezentowała
swoje umiejętności będąc dopiero na początku swojej przygody z instrumentem – mimo to już było widać i słychać że to będzie przygoda
przez wielkie „P” na całe życie. Bardziej zaawansowani w swobodny
sposób posługiwali się dźwiękiem ze swych instrumentów, pokazując
tym samym jakie efekty daje ciężka, długoletnia praca i żmudne ćwiczenia. Oglądający mieli okazję sami przekonać się, że czas poświęcony na warsztat nie jest czasem straconym. Warto wspomnieć o szkolnych grupach tanecznych, które pokazały klasę swoimi występami
pod względem dbałości o strój i przede wszystkim swobody ciała oraz
ciężkiej pracy. W tej kategorii każda grupa wiekowa dawała z siebie
wszystko i wypadli naprawdę fenomenalnie!!! Za swoje występy dzieci
zostały nagrodzone wyróżnieniami.

z życia gminy

DZIEŃ DZIECKA

W konkursie
indywidualnym /rodzinnym/
koleżeńskim wyróżnienie
otrzymali:
• Zespół „TRZY PLUS JEDEN”, w skład którego wchodzą Amelia Dusza, Mateusz Wieczorek, Natalia Cupiał, Zuzanna Małecka
• Natasza Kobińska
• Krzysztof Kaczmarczyk

W konkursie szkolnym
wyróżnienia zostały przyznane
w następujących kategoriach
WOKAL
• Zespół SZARE NUTKI za utwór „Prząśniczki”, SP Sieciechowice
• Hania Żurek za utwór „Lubię spać”, SP Damice
• Klaudia Kluzek za utwór „Barcelona”, SP Narama
• Oliwia Kruk za utwór „List do matki”, SP Celiny
GRA NA INSTRUMENCIE
• Bartłomiej Gadzina za grę na perkusji, SP Damice
• Emilia Sienko i Natalia Ryż za grę na saksofonie, SP Widoma
TANIEC „SPORTOWY”
• Maria Gałkowska i Zuzanna Bubak za pokaz sztuk walki „Wushu”,
SP Widoma
TANIEC
• Klasa III gimnazjum za taniec „Kalinka”, Gimnazjum Iwanowice
Uczestnicy za występ otrzymali talon na lody, mały upominek oraz
pamiątkowy dyplom. Wszystkim dziękujemy za wspaniałe przeżycia.
Życzymy wielu sukcesów na coraz większych scenach! Jesteśmy zaszczyceni, że możemy podziwiać nieśmiałe i śmiałe początki wielkich
osobowości muzycznych!
Serdecznie dziękujemy przede wszystkim tym, którzy przyczynili
się do zorganizowania Gminnego Dnia Dziecka w Iwanowicach. Szczególne podziękowania należą się OSP z Celin, OSP z Iwanowic oraz
Spółdzielni Socjalnej „Nad Dłubnią” za niezawodne i niezwykle sprawne wsparcie techniczne. Dziękujemy szanownemu jury za trud oceny – nie było to z pewnością proste zadanie. Wielkie podziękowania
składamy także paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie
licznych pyszności.
M. Karnia
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RĘCZNA NA ORLIKU

Ręczna
na „Orliku”

Dnia 31 maja na Orliku w Sieciechowicach odbyły się dwa turnieje projektu „Ręczna
Na Orliku” realizowanym przez Fundację Orły
Sportu przy wsparciu Ministerstwa Sportu
i Turystki finansowanym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
wspierania projektów upowszechniania
sportu dzieci i młodzieży z Programu „Sport
Wszystkich Dzieci”.
Uczestnikami „Ręczna na Orliku” mogły
być wszystkie dzieci z terenu naszej Gminy zarówno chłopcy jak i dziewczęta w wieku klas
III i IV urodzonych w roczniku 2008 i młodsze.
Celem projektu jest propagowanie zdrowego
stylu życia poprzez sport i grę w piłkę ręczną ,
promowanie piłki ręcznej jako gry zespołowej
i wykorzystanie infrastruktury orlików.
Rozgrywki podzielone zostały na kilka etapów:
• Ręczna na Orliku – gramy u siebie! (eliminacje gminne)
• Ręczna na Orliku – jesteśmy coraz lepsi!
(etap wojewódzki)
• Ręczna na Orliku – jesteśmy najlepsi!
(etap ogólnopolski)
Do etapu pierwszego „gramy u siebie”,
który rozegrany został 29 maja zgłosiły się 4
drużyny chłopców i 3 dziewcząt ze szkół z terenu Gminy Iwanowice. W wyniku rozgrywek
wyłoniona została jedna męska i jedna żeńska
drużyna, która miła reprezentować nas w finale wojewódzkim.
Etap wojewódzki rozgrywany był na naszym obiekcie w piękny pogodny dzień 31
maja. Od godziny 10 do rywalizacji stanęło 7
drużyn dziewczęcych i 7 chłopięcych a więc
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prawie 120 dzieci. Mecze rozgrywane były
równolegle na 3 boiskach. Każda drużyna
rozegrała po 6 meczy a każdy z nich trwał 15
min. Gry było bardzo dużo a więc drużyny
musiały wykazać się świetnym przygotowaniem fizycznym tym bardziej, że dzień był wy-

jątkowo upalny. W wyniku rozegrania 42 meczów w obu kategoriach wyłonione zostały
drużyny, które w dniach 12-14 czerwca będą
reprezentować nasze województwo w zawodach ogólnopolskich w Kaliszu. W drużynie
chłopców tytuł ten przypadł Łostówce a w kategorii dziewcząt Kasince Małej. Nasza reprezentacjia uprasowała się na bardzo dobrym
2 miejscu zarówno w kategorii chłopców jak
i dziewcząt.
Reprezentacja Gminy Iwanowice w piłce ręcznej chłopców rocznik 2008 i młodsi:
1. Faracik Kamil (SP. Sieciechowice)
2. Wącławski Krzysztof (SP. Sieciechowice)
3. Natkaniec Filip (SP Sieciechowice)
4. Opalski Wiktor (SP Narama)
5. Samburski Oskar (SP Celiny)
6. Chwierut Grzegorz (SP Celiny)
7. Kurowski Aleksander
8. Kołacz Wiktor
Reprezentacja Gminy Iwanowice w piłce ręcznej dziewcząt rocznik 2008 i młodsi:
1. Patoła Zuzanna (SP Sieciechowice)
2. Hulist Maja (SP Sieciechowice)
3. Lis Oliwia (SP Sieciechowice)
4 Orzeł Julia (SP Celiny)
5. Zgoda Agata (SP Celiny)
6. Laskiewicz Oliwia (SP Widoma)
7. Mrajca Oliwia (SP Widoma)
8. Stachoń-Grzesiczek Karolina
Klasyfikacja końcowa w kat. chłopców:
1. Łostówka
2. Iwanowice

3. Sułoszowa
4. Wysocice
5. Kasina Wielka
6. Łętowe
7. Kozłów

Klasyfikacja końcowa w kat. dziewcząt:
1. Kasinka Mała
2. Iwanowice
3. Kasina Wielka
4. Kozłów
5. Gołcza
6. Sułoszowa
7. Łętowe
Wszystkim zawodnikom gratulujemy
sportowej postawy, zwycięzcom życzymy
godnego reprezentowania naszego województwa w finale i osiągnięcia jak najlepszego wyniku.
Szymon Wesołowski

z życia gminy

IAF CUP

Turniej
IAF CUP

IAF
Iwanowicka Akademia
Futbolu
LOKALIZACJE :
GCKIB IWANOWICE, SP CELINY,SP NARAMA, SP WIDOMA

NOWE LOKALIZACJE: SP SIECIECHOWICE, SP DAMICE

Zadbaj o zdrowie
swojego dziecka
poprzez prawidłową
aktywność

Znajdziesz nas:
facebook: IAF Iwanowicka Akademia Futbolu
zapisy tel. 507705475 lub w GCKIB Iwanowice

W maju i czerwcu odbył się Turniej Iwanowickiej Akademii Futbolu
CUP pod nazwą „Puchar Wójta”. Na oficjalnych rozgrywkach drużyny
IAF spotkały się trzykrotnie. Przy każdym spotkaniu uczestnicy rozgrywek honorowani byli dyplomami oraz otrzymywali słodki i zdrowy
poczęstunek.
Dnia 23 czerwca odbyło się trzecie, a zarazem ostatnie spotkanie
turniejowe.
Pomimo okresu wakacyjnego ostatni turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i atmosfera która panowała podczas rozgrywek była
wspaniała, a to za sprawą między innymi meczy które zostały rozegrane pomiędzy drużynami rodziców oraz wspólnego pikniku na którym
można było skosztować kiełbasek z grilla przygotowanych przez również przez niezawodnych rodziców.
Na zakończenie rozgrywek rodziców, dzieci przygotowały wspaniała niespodziankę i odśpiewały „Sto lat” z okazji dnia Ojca.
Na wydarzeniu obecni byli Pani Dyrektor GCKiB Monika Świątek
oraz Wójt Gminy Iwanowice Pan Robert Lisowski, którzy pogratulowali
wszystkim obecnym uczestnikom, rozdając drobne upominki z logo i
herbem gminy oraz pamiątkowe medale.
Trenerzy Iwanowickiej Akademii Futbolu w ramach podziękowania za czynne wspieranie i pomoc w rozwoju IAF przekazali na ręce
Pani Moniki Światek oraz Pana Roberta Lisowskiego.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanym w turnieje IAF CUP
i rozwój Iwanowickiej Akademii Futbolu. Cieszymy się że jesteście z
nami, a razem możemy więcej ! Zapraszamy na treningi w stałych lokalizacjach już od września. O terminach zapisów będziemy Państwa informować na profilu facebookowym IAF oraz stronach internetowych
gminy.
Zapraszamy wszystkie dzieci z Akademii, które były na ostatnim
turnieju nieobecne do Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek po odbiór pamiątkowych medali oraz dyplomów w ramach podziękowania
za sezon 18/19 w naszej akademii.
Wakacyjne zajęcia zaczynamy w sierpniu. Treningi będą odbywały
się we wtorki i czwartki o godz. 10.00 na boisku przy Urzędzie Gminy
Iwanowice. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Prosimy o dokonanie zapisu w siedzibie GCKiB w Iwanowicach lub pod nr.tel. 12 388 45 16.
Zajęcia finansowane są przez Gminę Iwanowice.
G.Banaszek
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BIEG ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Dnia 28 kwietnia po raz kolejny odbył się Niebieski Bieg
Świadomości Autyzmu. Celem tej imprezy jest przede
wszystkim rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych. Ale również popularyzacja biegania
jako formy rekreacji fizycznej i propagowanie zdrowego
trybu życia oraz aktywności fizycznej.
Impreza integruje środowisko lokalne, aktywizuje Seniorów
i promuje przepiękne i zachwycające tereny leśne Gminy Iwanowice i Gminy Słomniki.
Bieg rozpoczął się o godz. 11.30 , o godzinie 12:00 wystartowali zawodnicy biegnący na dystansie 10 km. Następnie o 12:15
start miał marszobieg na 5 km. O 12.20 bieg rozpoczęli zawodnicy w kategorii 60+ a na koniec wystartowali uczestnicy zapisani
na trasę specjalną - 1 km. Bieg odbył się na terenie kompleksu leśnego Goszcza-Polanowice; start/meta umiejscowione były w punkcie
edukacyjnym na polanie św. Mikołaja.
W tym roku aura nie dopisała, przez co stanowiła niemałe wyzwanie
dla uczestników oraz organizatorów biegu. Mimo deszczu i błota w wydarzeniu wzięło udział 150 uczestników. Przed startem podopieczni Zespołu Szkół w Waganowicach odtańczyli taniec w deszczu a następnie
odbyła się niezwykle oryginalna i optymistyczna rozgrzewka podczas
której, na wszystkich twarzach zagościł uśmiech. Wszyscy uczestnicy, którzy w smugach deszczu wystartowali – zmęczeni, przemoczeni ale dumni
i usatysfakcjonowani, że udało się pokonać przeciwności, dotarli do mety.
Po trudzie jaki włożyli w pokonanie trudnej trasy, szczególnie przy tak niełaskawej aurze, mogli tradycyjnie posilić się pysznym bigosem, ciepłym
napojem oraz słodkościami.
Ponadto najstarsi wiekiem, ale młodzi duchem Seniorzy biorący
udział w biegu – Pani Krystyna Łakomy oraz Pan Wiesław Pstuś otrzymali
puchar Stowarzyszenia Manko który wręczył Pan Łukasza Salwarowski.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i determinacji. Nie przestraszyli się deszczu i błota, dobiegli do mety, i pokazali że zawsze można na nich liczyć.
Organizatorami i współorganizatorami imprezy byli:
– Stowarzyszenie Razem dla Waganowic,
– Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. St. Wyspiańskiego w Waganowicach.
– GCKiB w Iwanowicach, Gmina Słomniki
Patronat honorowy i medialny objęli:
– Małopolski Kurator Oświaty
– Burmistrz Gminy i Miasta Słomniki
– Głos Słomnik, Głos Seniora, Głos Iwanowic
M.Karnia

22 | Głos Iwanowic

Niebieski Bieg
Świadomości
Autyzmu
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PRZEGLĄD TEATRZYKÓW

Iwanowicki
Przegląd
Teatrzyków
Przedszkolnych
Poznajmy się...
Dostrzegając potrzebę kształtowania
wśród dzieci umiejętności społecznych i integrowania placówek przedszkolnych, zrodził się pomysł zorganizowania Iwanowickiego Przeglądu
Teatrzyków Przedszkolnych.
Dnia 30 maja 2019 r. w Samorządowym
Przedszkolu „Słonecznym” w Iwanowicach
inaugurowano I edycję przeglądu pt. „Poznajmy się…”. Wydarzenie dobyło się pod patronatem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach. Uczestnikami I-wszej edycji
przeglądu były placówki:
• Samorządowe Przedszkole Słoneczne – Oddział Iwanowice
• Samorządowe Przedszkole Słoneczne – Oddział Sieciechowice
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. św. Franciszka
z Asyżu.
Sala GCKiB zamieniła się w prawdziwy teatr. Młodzi aktorzy z niezwykłym zaangażowaniem wcielali się w swoje role i prezentowali
ciekawe inscenizacje. Widzowie mogli podziwiać grę aktorską, a także
piękne stroje, rekwizyty i elementy scenografii. W przerwie konkursu
mali aktorzy uczestniczyli w animacjach prowadzonych przez firmę
Animatort.
Występy małych artystów oceniało jury w składzie:
• Ewa Stadtmüller – przewodnicząca jury (autorka literatury dla
dzieci oraz prowadząca warsztaty),
• Monika Świątek (dyrektor GCKiB w Iwanowicach),
• Joanna Stąpała (nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Iwanowicach oraz instruktor teatralny),
• Katarzyna Nogieć (nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. św.
Franciszka z Asyżu, autorka literatury dziecięcej).

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, zestawy gier planszowych,
zestawy edukacyjne oraz książeczki autorstwa p. Ewy Stadtmüller,
które zostały ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach.

Wyniki
I MIEJSCE
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej
• Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. św. Franciszka
z Asyżu
II MIEJSCE
• Samorządowe Przedszkole Słoneczne w Iwanowicach – Oddział
Sieciechowice
III MIEJSCE
• Samorządowe Przedszkole Słoneczne w Iwanowicach
Gratulujemy wszystkich uczestnikom i zapraszamy na kolejną edycję
Iwanowickiego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych.
Kinga Siuta
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OŚWIATA WIDOMA

„Wielki, Mały
Matematyk”
8 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Widomej
odbył się VIII Gminny Konkurs Matematyczny „Wielki,
Mały Matematyk”, w którym uczestniczyli przedstawiciele
uczniów z klas II i III szkół podstawowych z terenu gminy
Iwanowice.
W tym roku patronat nad konkursem objął Wójt Gminy
Iwanowice, Pan Robert Lisowski, który był także fundatorem nagród, za co serdecznie dziękujemy.
Tegoroczne zmagania konkursowe rozpoczęto powitaniem przybyłych gości przez Panią Dyrektor Bożenę Lisowską i Panią Prezes Annę
Motykę. Jak co roku, uczniowie zmagający się z matematycznymi łamigłówkami i szaradami musieli wykazać się umiejętnościami obliczeń
algebraicznych logicznego myślenia. Po wysiłku umysłowym nadszedł
czas na słodki relaks, który zapewnili nam: Rada Rodziców działająca
przy naszej szkole oraz Pani Anna Pstuś.
Wyniki zmagań matematycznych w VIII edycji Gminnego Konkursu
Matematycznego przedstawiają się następująco:
I miejsce Filip Wojakowski ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach
II miejsce Dawid Chwastek ze Szkoły Podstawowej w Poskwitowie
III miejsce Jan Rogóż ze Szkoły Podstawowej w Celinach
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Zapraszamy do ponownego podjęcia wyzwania za rok.
Monika Kalawska, Dorota Seweryn
Organizatorzy konkursu
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OŚWIATA SIECIECHOWICE

XVII Gminny
Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs
Przyrodniczy
w Sieciechowicach
29 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Sieciechowicach odbyła
się kolejna edycja Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Iwanowice. Tematyka tegorocznego konkursu związana była z powietrzem, jego znaczeniem dla życia oraz sposobami ochrony.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Wiktoria Górska ze Szkoły
Podstawowej w Naramie, drugie Tomasz Tabor ze Szkoły Podstawowej w Damicach, a trzecie Barbara Sady także ze Szkoły Podstawowej
w Damicach.
Podkreślić należy, że wszyscy uczestnicy konkursu wykazali dużą
wiedzą przyrodniczą. Niniejszym składamy gratulacje uczniom jak
i również nauczycielom, którzy przygotowali ich do konkursu. Laureaci
i uczestnicy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za uczestnictwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłym
roku! :)
Anna Wygaś
Organizator konkursu

Dnia 31 maja 2019 r. już po raz siedemnasty odbył się w Szkole
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas: I-III. Tradycyjnie, dla uczestników został
przygotowany test gramatyczno-ortograficzny, który składał się z 40
zadań. Były to zadania, w którym jedna z odpowiedzi była prawidłowa.
Formuła taka zyskała sobie w ubiegłych edycjach aprobatę zarówno
uczestników jak i ich opiekunów. Dzieci rozwiązały test szybko i sprawnie. Osiągnęły bardzo wysokie wyniki, choć zadania wcale nie były łatwe.
• I miejsce zdobył uczeń Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z
Asyżu w Poskwitowie – Oskar Proszowski,
• II miejsce osiągnęła uczennica Izabela Cieślik ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Celinach,
• III miejsce przypadło Zuzannie Kralce ze Szkoły w Poskwitowie.
Należy dodać, że wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy gramatyczno – ortograficznej, a różnice punktowe
pomiędzy uczestnikami były bardzo niewielkie. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Gminne Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Organizatorami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. M. Wójcik, R. Kurbiel i J. Mucha.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Serdecznie
gratulujemy sukcesu zwycięzcom! Serdeczne podziękowania należą
się również nauczycielom za świetne przygotowanie swoich wychowanków.
Drogie dzieci, zapraszamy za rok!
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DZIAŁALNOŚĆ GCKIB

Chór Garnizonowy
z Kielc
W dniu 14 kwietnia bieżącego roku odbyło się już kolejne spotkanie z Chórem Garnizonowym z Kielc. Chór pod kierownictwem
Pani Edyty Bobryk wziął udział we Mszy Św. o godz 16.00 w Kościele
pw. Trójcy Św. w Iwanowicach. Następnie odbył się koncert pięknych
pieśni pasyjnych w wykonaniu chóru i solisty Andrzeja Wiśniewskiego. Chór swoim śpiewem oraz refleksyjnym nastrojem wprowadził
wszystkich słuchaczy w okres Triduum Paschalnego. Po wysłuchaniu
koncertu, chórzyści otrzymali piękne podziękowania oraz kwiaty.
Myślę że melodia i słowa pieśni wielkopostnych wykonanych przez
Chór Garnizonowy z Kielc na długo pozostanie w pamięci wszystkich
uczestników.
M.Świątek

Zakończenie Roku
Akademickiego
W sobotę 08.06.2019 r. zakończyły się zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego, które odbywały się w Iwanowicach. W ciągu tego roku odbyło się 9 wykładów, podczas których wykładowcy z Wyższej Szkoły
Humanitas z Sosnowca zabierali swoich studentów w niezwykłe
naukowe podróże. Mieli oni okazje przyglądnąć się bliżej zarówno
swoim zmysłom, jak i ssakom, gadom oraz dinozaurom. Przy pomocy
ciekawych i pouczających eksperymentów, dowiedzieli się czym jest
prąd, co daje nam ogień i jakie są ich właściwości. Z tych spotkań dzieci wyniosły wiedzę, która przyda im się zarówno w szkole jak i w życiu
codziennym.
Podczas zakończenia roku akademickiego 2018/2019 uczestnicy
otrzymali upominki oraz dyplomy, które wręczali obecni na tej uroczystości goście: dr. Danuta Morańska Dyrektor Instytutu Innowacyjnej
Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, dr. Robert Lisowski –
Wójt Gminy Iwanowice, Monika Świątek – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
Serdecznie dziękujemy za interesujące wykłady całej kadrze Wyższej Szkoły Humanitas, która brała udział w spotkaniach. Uczestnikom
serdecznie gratulujemy osiągnięć, wytrwałości i zapału do nauki.
Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku akademickim!
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Śpiewająca biblioteka
spotkanie autorskie
z Państwem Zarębskimi

DZIAŁALNOŚĆ GCKIB

Dnia 8 maja, w ramach Tygodnia Bibliotek, w nowej siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, odbyło się spotkanie
autorskie z Edytą Zarębską, pisarką i ilustratorką, która zadebiutowała
własnoręcznie ilustrowaną bajką pt. ,,Opowieści babci Gruni’’. Autorce
towarzyszył mąż, muzyk i kompozytor Robert Zarębski.
Pani Edyta jest autorką książek dla dzieci ,,Moje ulubione dobranocki”, ,,Mój pamiętnik”, ,,Zosia i fiołkowy kapelusz”, ,,Antek i stara jabłonka’’ oraz serii: ,,Klub Kociaków Słodziaków’’, a także współautorką
,,365 bajek na dobranoc”. Podczas spotkania pani Edyta w przepięknej,
baśniowej kreacji opowiadała o swoich przygodach z dzieciństwa oraz
marzeniach, aby zostać ,,pisaczką” (pisarką).
Mogliśmy też usłyszeć jak powstawały pierwsze wiersze i bajki.
W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas 1 – 3 z Szkoły Podstawowej
w Iwanowicach. Pan Robert, czytając fragment książki, zadawał dzieciom pytania i zagadki. Grając na akordeonie, wspólnie z nimi śpiewał
piosenkę autorską ,, Mądra rzeka’’, która została napisana specjalnie dla
bibliotek i o bibliotekach. Spotkanie z Państwem Zarębskimi przebiegało w miłej, wesołej atmosferze, a na zakończenie były też podziękowania i autografy autorki na książkach zakupionych przez dzieci.
Mamy nadzieję że jeszcze nie raz będziemy gościć Panią Edytę
i Pana Roberta w naszym GCKiB . Celem spotkania było propagowanie
czytania, promocja książki dla dzieci oraz okazja do zainteresowania
biblioteką.
B. Ciaćma

Występ Gminnego Zespołu
Teatralnego „Kwadrat”

Dnia 19 czerwca br. w małej sali gimnastycznej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach odbył się niezwykły spektakl
w wykonaniu Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat” pod tytułem
„O królewnie i Piekarczyku”. Aktorki wystąpiły w oryginalnych, pięknych strojach eko, które wykonały samodzielnie, głównie z papieru
i kartonu, ozdobione wstążkami i papierem kolorowym. Papierowe
suknie, w trakcie spektaklu szeleściły jak prawdziwe średniowieczne
jedwabie. Odtwórczynie poszczególnych ról zostały pięknie ucharakteryzowane przez Panią Marię Szczepaniak która prowadzi Gminny
Zespół Teatralny. Cała oprawa – stroje, scena, charakteryzacja, które

zasługują na uznanie była jednak tylko tłem dla niespotykanej gry
aktorskiej młodych odtwórczyń. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła
aktorka grająca Króla, która niesamowicie wczuła się w swoją rolę i stała się prawdziwym Królem przedstawienia!!! Pozostałe aktorki również
z zaangażowaniem i przejęciem pokazały swoje umiejętności i zaska-

kiwały swoją pewnością siebie, nienaganną dykcją i znajomością odgrywanej postaci.
Na zakończenie całego roku ciężkiej pracy, uczestniczki zajęć
Gminnego Zespołu Teatralnego otrzymały słodki upominek oraz
podziękowanie za zaangażowanie i chęci doskonalenia swojego aktorskiego warsztatu. Serdecznie dziękujemy za ten piękny spektakl
i wspaniałą grę aktorską. Chętnych zapraszamy na kolejne zajęcia które
będą kontynuowane po wakacjach. O szczegółach będziemy Państwa
informować.
M. Karnia
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KĄCIK SENIORA

XV Powiatowy
Dzień Seniora
w Więckowicach
W środę, 12-06-2019 roku w Więckowicach odbył się XV POWIATOWY DZIEŃ SENIORA organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół
Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach wraz z Domem. Z Paniami
z Klubu Seniora w Poskwitowie Starym miałyśmy okazję i przyjemność
uczestniczyć w tym wydarzeniu. Impreza miała charakter plenerowy,
a w trakcie jej trwania odbył się występy artystyczne. O godzinie 11 –
tej rozpoczął się mecz piłki nożnej o Puchar Mieszkańców DPS Więckowice w którym zmierzyli się samorządowcy kontra księża salezjanie,
mimo zaciętej walki ze strony księży – wygrana należała do samorządowców.
W ramach promocji zdrowia były przeprowadzone bezpłatne badania dla Seniorów z zakresu pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu
glukozy we krwi. W tym roku przyjechał też mobilny osteobus, w którym zostały przeprowadzone bezpłatne badanie gęstości kości, badanie to cieszył się dużym zainteresowaniem.
Seniorzy spróbowali także swych sił w konkursie florystycznym
na wianek świętojański – w tej konkurencji wygrały Nasze Panie z Klu-
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bu Seniora w Poskwitowie Starym. Wianek zrobił wrażenie na jury
przede wszystkim różnorodnością kolorowych, polnych kwiatów, dbałością o szczegóły wykonania oraz roztaczającym się wokół pięknym
zapachem kwiatów. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy
kolejnych sukcesów.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządu powiatu krakowskiego, Stowarzyszenie MANKO-Głos Seniora, Przyjaciele
Domu, Seniorzy z terenu powiatu krakowskiego, mieszkańcy domów
pomocy społecznej i uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz
Smółka i Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Patronat medialny sprawuje „Dziennik Polski”, „Głos Seniora” i miesięcznik „Znad Rudawy”.
Organizatorom serdecznie dziękujemy za piękne przyjęcie i świetną imprezę.
M.Karnia

z życia gminy

KĄCIK SENIORA

Dzień Seniora
w Olkuszu
Dnia 31 maja seniorzy z naszej gminy brali udział w IV Olkuskim
Dniu Seniora. Uroczyste obchody rozpoczęły się o godz.13.00 na płycie
Olkuskiego Rynku korowodem oraz przekazaniem klucz do bram miasta seniorom przez Pana Romana Piaśnika – Burmistrza Miasta. Podczas uroczystości można było wysłuchać wielu zespołów muzycznych,
zwiedzić miasto z przewodnikiem, popróbować różnych smakołyków
oraz popodziwiać wystawy malarstwa i rękodzieła. Panu Burmistrzowi
oraz Radzie Seniorów Olkusza serdecznie dziękujemy za zaproszenie
i dobrą zabawę.
M.Świątek

Ogólnopolska
Karta
Seniora
Pierwszy punkt w naszej gminie, który honoruje Ogólnopolską Kartę Seniora.
Studio Urody – Barbara Kolanko zaprasza wszystkich seniorów posiadających Kartę Seniora do skorzystania z usług salonu z 10% zniżką. Przypominamy Kartę Seniora można odebrać bezpłatnie w Gminnym Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach.
Jeśli są na terenie gminy punkty, sklepy które chcą honorować Kartę Seniora
zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z
GCKiB w Iwanowicach pod nr. tel 123884516.
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HISTORIA

Iwanowice z przeszłości
i teraźniejszości
W odległości 22 km. Na północ od Krakowa nad rzeką
Dłubnią, na skrzyżowaniu dróg państwowych leży bardzo
stara wieś - Iwanowice, która od dawna jest siedzibą Gminy.
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W dawnych wiekach doliną Dłubni biegła droga, która stanowiła
główny szlak komunikacyjny z Krakowa do Torunia, nad morze oraz do
Warszawy. Droga ta nazywana była “Via Magna” (Duża/Wielka Droga).
Na południe od centrum wsi, na wzgórzu zwanym “Babia Góra”,
1700 lat przed naszą erą znajdowała się osada ludzka. W 1906 roku nauczyciel z Iwanowic, Julian Wiśnicki pierwszy rozpoczął poszukiwania
archeologiczne we wsi Poskwitów. Wykopane w jamach przedmioty
przekazał do Muzeum Archeologicznego w Warszawie na ręce Ewarysta Majewskiego. Obecnie prowadzone są wykopaliska archeologiczne przez profesora Jana Machnika z P.A.N. w Krakowie.

Pierwsza wzmianka o Iwanowicach znajduje się w
kronice Szymona Starowolskiego, który wspomina, że w 1293 roku
Prokop, biskup krakowski na wstawiennictwo ówczesnego dziedzica
Iwanowic, ufundował tu kościół pod wezwaniem św. Trójcy. Kościół
ten przetrwał 115 lat. W 1408 roku właściciel majątku Iwanowice, Mikołaj Pieniążek, w miejscu starego kościoła wystawił nowy, drewniany
i hojnie go wyposażył. W 1550 roku ród Dłuskich, ówczesnych właścicieli Iwanowic sprzyjał Arianom Polskim i oddał im kościół we włada-

nie, który w dużym stopniu został pozbawiony aparatów I zniszczony.
Dopiero w 1624 roku po odrestaurowaniu i poświęceniu, świątynia
przeszła z powrotem we władanie chrześcijan. Ten kościół stał 337 lat.
W roku 1745 ówczesny właściciel majątku Iwanowic książę Augustyn Aleksander Czartoryski ofiarował na budowę nowego, trzeciego
już kościoła 150 dukatów, potem 2000 złotych polskich wielką też
sumę ofiarował miejscowy proboszcz ks. Kazimierz Boduszkiewicz.
W tym samym roku stanął nowy kościół, drewniany jak poprzedni. Ta
świątynia trwa do dnia dzisiejszego. Obecny kościół jest zabytkowy i
znajduje się w nim zabytkowa figura św. Krzysztofa.
Poza kościołem w Iwanowicach są jeszcze trzy zabytkowe kapliczki. Jedna w środku wsi, Matki Boskiej, w której znajduje się figura Madonny z Dzieciątkiem z XV w. Druga na wzgórzu “krupnik”,
św. Rocha i trzecia przy drodze na cmentarz, z figurką Chrystusa
Zmartwychwstałego. Ostatnimi, od roku 1792, właścicielami Iwanowic z rodu szlacheckiego byli hrabstwo Walewscy od których w roku
1864 chłopi z ukazu carskiego zostali uwłaszczeni a pozostałe grunty
zostały sprzedane Niemcom a od nich odkupili je żydzi, którzy rozpoczęli parcelację. Resztówkę po majątku, żydzi w roku 1927 parcelowali

pomiędzy chłopów tak samo jak budynki, pałac, spichlerz i stajnię - na
budowę domów chłopskich. W 1863 roku 13 lutego przez Iwanowice
przemaszerowali powstańcy z Ojcowa do Michowa i o mało nie zderzyli się z kozakami co w skutkach mogło doprowadzić Iwanowice do
nieszczęścia. Od powstania styczniowego nastąpiło uspokojenie, mężczyźni częściowo byli zatrudnieni w gorzelni przy produkcji wódki, inni
wyjeżdżali na tak zwane „saksy” a uwłaszczeni chłopi uprawiali ziemię.
Tak płynęło życie we wsi Iwanowice do I Wojny Światowej.

I Wojna Światowa rozpoczęła się na początku sierpnia 1914
roku i u nas dała się poznać po ucieczce straży carskiej z pogranicza
i po niszczeniu napojów monopolowych w zakładzie spirytusowym
w Iwanowicach. Na początku listopada wojska austriackie zaczęły się
cofać na Kraków i Olkusz. W samych Iwanowicach bój trwał 12 dni, zginęło w nim dużo austiackiego i carskiego wojska, dwóch cywili, wojsko
carskie rozstrzelało też jednego mężczyznę pochodzenia żydowskiego – uznając go za szpiega. Spalone zostały stodoły dworskie i stodoła
młyńska, pociski artyleryjskie zburzyły także gorzelnie i czworak dworski. Po dwunastu dniach, wojska podeszły pod Kraków i stamtąd było
słychać strzały artyleryjskie i z karabinów maszynowych ręcznych. W
samą Wigilię Bożego Narodzenia rozpoczęło się gwałtowne wycofywanie wojsk carskich, bo podobno zaczęły ich okrążać wojska pruskie. Po
odsunięciu frontu na wschód, dostaliśmy się pod okupację austriacką
a w samych Iwanowicach został zorganizowany posterunek, który czuwał nad utrzymaniem porządku oraz pilnował oddawania kontygentów zbożowych i żywca. Tak było aż do rozbrojenia – do 2 listopada
1918 roku kiedy to Polska Organizacja Wojskowa rozbroiła posterunek.
Z ochotników zorganizowano nowy posterunek i w ten sposób zakończyła się okupacja austiacka w Iwanowicach. Po wyzwoleniu rozpoczęło się życie polityczne, do wsi przyjeżdżali liczni agitatorzy namawiający ludność do przystąpienia do partii. W wyniku tych działań powstały:
- Partia Katolicka, która była zarejestrowana pod numerem 8,
- Stronnictwo Ludowe „Piast” pod numerem 2
- Wyzwolenie pod numerem 3 – skutkiem rozwoju polityki wśród
mieszkańców Iwanowic były liczne kłótnie i niesnaski. Powstał również
Blok Bezpartyjny Współpracy z Rządem a następnie Obóz Zjednoczenia Narodowego tzw. OZON. W ten sposób rozpoczęła się dyktatura, w
czasie której obywatel miał niewiele do powiedzenia. Do tego nastąpił
kryzys gospodarczy oraz ubożenie chłopa a robotników dotknęło bezrobocie – sytuacja taka trwała do wybuchu II Wojny Światowej.
W okresie międzywojennym w Iwanowicach wybudowano dwa
odcinki szosy tj. Wesoła – Skała do pogranicza powiatu Olkuskiego i
Zerwana – Sieciechowice. Zbudowano trzy szkoły – w Iwanowicach,
Naramie i w Widomej.
II Wojna Światowa rozpoczęła się 01 września 1939 roku. Do
Iwanowic wojska niemieckie weszły w trzecim dniu wojny i od tego
czasu rozpoczęła się okupacja hitlerowska, która nas gnębiła do 16
stycznia 1945 roku. W tym dniu Wojska Sowieckie i Polskie po trzy i
półgodzinnym boju rozgromiły Niemców, których zginęło 100, pozostałych wzięto do niewoli. W czasie boju spalonych zostało 18 gospodarstw a 16 osób zginęło od pocisków artyleryjskich i karabinowych.
W czasie II wojny Światowej wywieziono do obozów i zamordowano w
pacyfikacji łącznie 63 mieszkańców. W czasie wojny na terenie Gminy
Iwanowice działała podziemna organizacja AK, dokonująca różnych
działań, przez które Niemcy bali się oddalać pojedynczo od swoich
oddziałów. Po wypędzeniu Niemców w dniu 29 stycznia 1945 została wybrana Gminna Rada Narodowa, wybrano też zarząd Gminy oraz
Wójta. Ponadto powołano Milicję Obywatelską, której zadaniem było
pilnowanie porządku. Życie powoli wracało do normy, rozpoczęła się
odbudowa zniszczonych gospodarstw, szkoły oraz kościoła. Budowano nowe szkoły, drogi, mosty. Zelektryfikowano 22 wsie w gminie. Wybudowano 3 nowe straże a trzy kolejne są w budowie. Wybudowano
także pawilon handlowy, magazyny na towary masowe, restaurację,
targowice na skup żywca oraz cztery sklepy w innych wsiach gminy.
Jan Jasiówka „Ogrodnik”
Tekst powstał w latach 70 -tych XX w.
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