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Szanowni Państwo!

Przedstawiamy ostatni numer naszego
kwartalnika „Głos Iwanowic” w 2019 roku.
Przez cały miniony rok na łamach naszej
gazety można było przeczytać artykuły
o wydarzeniach, projektach, inwestycjach
i spotkaniach z naszej gminy. Pojawiały się
także informacje dotyczące działalności
szkół oraz organizacji pozarządowych,
relacjonowano działalność Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
Systematycznie informowaliśmy co słychać
u Seniorów z naszej gminy. Na stałe wpisały
się również artykuły Pana Adama Miski
o historii Iwanowic i najbliższej okolicy.

Staramy się zaciekawić Państwa życiem
społecznym naszej gminy. Mamy nadzieje,
że czekacie Państwo na każdy nowy numer
zniecierpliwością.Wtymwydaniubędąmieli
Państwo okazję zapoznać się z mnóstwem
nowych informacji. Życzę miłej lektury.

Na nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia życzę spokoju, dużo miłości,
odpoczynku, a przede wszystkim ciepła
rodzinnego.

Monika Świątek
Redaktor Naczelna

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Redaktor naczelna
Monika Świątek / gckib@iwanowice.pl

Wydawca
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w
Iwanowicach
ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice Włościańskie
tel. (12) 388-45-16, www.gckib.iwanowice.pl

Projekt i skład graficzny
Sylwia Łudzik

Druk
pressprint.pl

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie odpowiada. Redakcja
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmian tytułów i
poprawek stylistycznych oraz odrzucenia nadesłanych tekstów bez
podania przyczyny. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie
zwraca. Przekazując materiały do publikacji przekazujący
automatycznie oświadcza, że jest ich autorem lub posiada zgodę na
ich publikację Przedruk w całości lub fragmentach zabroniony bez
pozwolenia Redakcji.
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Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

składamy
Mieszkańcom Gminy Iwanowice

serdeczne życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Oby zawsze otaczała Was miłość

i ludzka życzliwość,
a Nowy Rok 2020
był czasem pokoju

oraz realizacji wszelkich planów
i zamierzeń.

Edward Stopiński
Przewodniczący Rady Gminy

Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
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• PRZEDSIĘBIOSTWO KOMUNALNE •z życia Gminy

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 stycznia 2020 r. następują dwie ważne zmiany
w funkcjonowaniu usług komunalnych na terenie
Gminy Iwanowice. Od nowego roku za usługi
wodociągowe i kanalizacyjne będzie odpowiedzialne
Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o. o.,
którego właścicielem jest Gmina Iwanowice.

W związku z powyższym konieczne jest zawarcie
nowych umów na świadczenie usług wodociągowych
i kanalizacyjnych.

Aby pracownicy spółki mogli przygotować umowy,
konieczne jest zweryfikowanie Państwa danych
osobowych oraz odczytanie licznika wodomierza
na przełomie grudnia 2019 r. i stycznia 2020 r. W tym
celu sołtysi oraz inne osoby upoważnione przez Urząd
Gminy Iwanowice dostarczą Państwu wniosek
o zawarcie umowy oraz dokonają odczytu licznika
wodomierza i poproszą o podpisanie oświadczenia,
w którym będzie informacja o odczycie
oraz przekazanych materiałach.

Wypełnione wnioski o zawarcie umowy należy
dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem do sekretariatu
spółki do 31 stycznia 2020 r. Nowe umowy należy
podpisać do 31 marca 2020 r.

Kolejną ważną zmianą, jaką wprowadzamy od stycznia
2020 r. dotyczy gospodarki odpadami. Wszyscy mamy
obowiązek segregować odpady, obowiązują nowe stawki
za wywóz śmieci i jeśli właściciel gospodarstwa
w deklaracji zaznaczy korzystanie z kompostownika,
uzyska ulgę w wysokości 4 zł miesięcznie na
gospodarstwo. W związku z powyższym konieczne
będzie ponowne złożenie deklaracji do 31 stycznia
2020 r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy bądźza
pośrednictwem poczty. Osoby, które tego nie zrobią, nie
będą mogły korzystać z ulgi za kompostownik.

Bardzo Państwa proszę o szczegółowe zapoznanie się
z załączonymi materiałami i stosowanie się do
zamieszczonych tam informacji.

Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

Punkt selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

ul. Jana Pawła II 3
32-095 Iwanowice Włościańskie
tel. (12) 352-52-51
www.pkiwanowice.pl
e-mail: sekretariat@pkiwanowice.pl
NIP: 6821781757 REGON: 384313655
Kapitał zakładowy: 150.000,00 zł

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo komunalne
Nad Dłubnią Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o. o.
uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2020 roku będzie
jedynym podmiotem uprawnionym do prowadzenia
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Iwanowice, oraz będzie w tym zakresie świadczyć usługi na
rzecz odbiorców na podstawie nowo zawartych umów.
Powyżej zamieszczono obowiązujące dane teleadresowe
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nad Dłubnią Sp. z. o. o.
Spółka obecnie posiada swoją siedzibę w starym budynku
szkoły w Iwanowicach – wejście bramą od strony małej sali
gimnastycznej.

Zawarte przez Państwa umowy z dotychczasowymi
operatorami wodociągów rozwiązują się w dniu 31 grudnia
2019 roku.

Umowy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w przyszłym roku
zostaną dostarczone do Państwa przez pracowników
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nad Dłubnią Sp. o. o.
posiadających legitymacje służbowe oraz pisemne
upoważnienie. Prosimy o zapoznanie się i podpisanie
ww. umów. maksymalnie do 31.03.2020 r.

Aby pracownicy spółki mogli przygotować umowy,
konieczne jest zweryfikowanie Państwa danych osobowych
oraz odczytanie licznika wodomierza na przełomie grudnia
2019 r. i stycznia 2020 r. W tym celu sołtysi oraz inne osoby
upoważnione przez Urząd Gminy Iwanowice dostarczą
Państwu wniosek o zawarcie umowy oraz dokonają odczytu
licznika wodomierza i poproszą o podpisanie oświadczenia,
w którym będzie informacja o odczycie oraz przekazanych
materiałach.

Wniosek o zawarcie umowy należy wypełnić i dostarczyć
osobiście, pocztą lub mailem do sekretariatu spółki
w terminie do 31 stycznia 2020 r. Jeśli dana nieruchomość
nie ma założonego wodomierza, to w oświadczeniu należy to
potwierdzić. Spółka niezwłocznie będzie Państwu
montowała wodomierze.
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z życia Gminy

poniedziałek od 8.00 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.30

Faktury, rozliczenia

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku płatności za wodę
i ścieki należy regulować z Przedsiębiorstwem Komunalnym
Nad Dłubnią Sp. z o. o. Inkasenci będą mieli możliwość
wystawiania faktur, jednak należności te nie będą przez nich
pobierane.

Okres rozliczeniowy: 2 miesiące

Rozliczenie: na podstawie wskazania wodomierza

Termin zapłaty: 14 dni od daty wystawienia.

Sposób płatności: wyłącznie przelew na indywidualny numer
konta bankowego zamieszczony na fakturze

Awarie

W celu zgłoszenia awarii poza godzinami pracy spółki należy
nagrać zgłoszenie na automatycznej centrali pod numerami
telefonu: 12 352 52 51, 518-091-363. Po usłyszeniu
sygnału należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, adresu
bądź miejsca awarii wraz z krótkim opisem zdarzenia.
Po zakończeniu połączenia należy oczekiwać na kontakt
inżyniera dyżurnego. Informujemy, że awarie usuwane będą
w trybie całodobowym.

O zaplanowanych pracach konserwacyjnych będziemy
informowali z wyprzedzeniem poprzez rozwieszenie
informacji na tablicach ogłoszeń, słupach energetycznych itp.,
a także poprzez umieszczenie zawiadomienia na stronie
internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Nad Dłubnią
Sp. z o. o.: www.pkiwanowice.pl oraz Urzędu Gminy
Iwanowice http://www.iwanowice.pl

Ponadto wraz z umowami będą Państwo mieli możliwość
uzupełnienia zgody na otrzymywanie powiadomień (tzw.
newsletter) o przewidzianych brakach w dostawie wody na
wskazany przez Państwo adres e-mail.

Przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej

W celu podłączenia do sieci wod-kan należy zgłaszać się
wyłącznie do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nad Dłubnią
Sp. z o. o. Procedura podłączenia dostępna jest na stronie:
www.pkiwanowice.pl

Podpisanie nowych umów na usługi wodociągowe i
kanalizacyjne jest obligatoryjne dla każdego mieszkańca

Gminy Iwanowice.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (art.28), każdy kto bez
uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń
wodociągowych podlega karze grzywny do 5 000 zł,
a w przypadku odprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych bez umowy podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Karze grzywny do kwoty 5000 zł podlega także ten, kto nie
dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego do wykonania czynności opisanych powyżej.

Ponadto, na mocy Ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć
przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił
należności na pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące
po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania
zaległej opłaty.

We wszystkich sprawach dotyczących usług świadczonych
przez spółkę zapraszamy do kontaktu z pracownikami
w godzinach pracy przedsiębiorstwa:

Siedziba spółki: ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice
Włościańskie (budynek starej szkoły, wejście bramą od strony
małej sali gimnastycznej)

Kontakt: (12) 352-52-51

Telefon do zgłaszania awarii (24 godz.): 518-091-363

E-mail: sekretariat@pkiwanowice.pl

Strona internetowa spółki: www.pkiwanowice.pl

• PRZEDSIĘBIOSTWO KOMUNALNE •
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Zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych

W dniu 27.11.2019 r. Rada Gminy Iwanowice podjęła
nową uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy
Iwanowice w 2020 r. Nowe stawki wynikają ze zmian
wprowadzonych do ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, które obowiązują od 6 września br.
oraz ofert jakie złożyli wykonawcy w przetargu na wywóz
odpadów komunalnych w Gminie Iwanowice na 2020
rok.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w 2020 r. w wysokości:

• 17,00 zł miesięcznie od osoby, gdy z deklaracji
wynika, że gospodarstwo domowe jest zamieszkiwane
przez nie więcej niż 4 osoby;

• 17,00 od osoby miesięcznie od pierwszych 4 osób
i 15,00 zł miesięcznie za piątą i każdą następną osobę
jeżeli nieruchomość zamieszkiwana jest przez więcej
niż 4 osoby.

• Ustalono także zwolnienie z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne,
w wysokości 4,00 zł za gospodarstwo domowe
miesięcznie;

• Jednocześnie dla osób niewypełniających obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, określono stawkę opłaty podwyższonej
w wysokości 68,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Co się zmieni od 1 stycznia 2020 r.?

1) Wszyscy segregujemy odpady. Nie będzie już możliwości
w deklaracji zaznaczenia opcji, że wystawiamy tylko śmieci
zmieszane.

2) W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, mieszkańcy
zapłacą opłatę podwyższoną w wysokości 68,00 zł
miesięcznie od mieszkańca. Wykonawca będzie miał
możliwość weryfikowania odpadów i w przypadku
notorycznego łamania zasad selektywnej zbiórki, będzie
zgłaszał te sytuacje do Urzędu Gminy. Gmina w formie
decyzji administracyjnej będzie wystawiała nakaz zapłaty
kwoty podwyższonej.

3) Jeśli właściciel gospodarstwa w deklaracji zaznaczy
korzystanie z kompostownika, uzyska ulgę w wysokości 4 zł
miesięcznie na gospodarstwo. W przypadku 4 osobowej
rodziny będzie to oznaczało obniżenie miesięcznej opłaty do
16 zł od osoby. Urząd Gminy Iwanowice zastrzega sobie
możliwość weryfikacji kompostowników poprzez wizję
lokalną lub materiał fotograficzny. Niepoddanie się przez
właściciela nieruchomości weryfikacji będzie skutkowało
anulowaniem kwoty zwolnienia za kompostownik.

4) Od stycznia 2020 r. odpady zmieszane na terenie naszej
gminy będą wywożone 2 razy w miesiącu.

5) Od wiosny do jesieni będzie także funkcjonował PSZOK
w systemie cotygodniowym (4 soboty w miesiącu).

W związku z ulgami wprowadzonymi za
kompostownik, konieczne będzie ponowne złożenie
deklaracji do Urzędu Gminy na dziennik podawczy

bądź za pośrednictwem poczty
do końca stycznia 2020 r.

Osoby, które tego nie zrobią nie będą mogły skorzystać
z ulgi za kompostownik.

DBAJMY O
ŚRODOWISKO!

PLASTIK BIO SZKŁO PAPIER
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T�O�Z��� S���C��E
(P�A�T��, ��TA�, ���KO����A) PA���� I T����RA S��ŁO B��ŁE

I K����OW�
OD���Y ���UN����

UL����ĄCE
BI����RA���J�

opakowania plastikowe
(tzw. butelki pet, butelki

po szamponach i środkach higienicznych,
folię opakowaniową, torby plastikowe,

kubki po jogurtach, śmietanie,
margarynie, butelki pet muszą mieć
odkręcone zakrętki, być zgniecione
pozbawione zawartości i resztek

żywności), kartony po mleku, soku,
śmietanie, tetrapaki (czyste, pozbawione
zawartości i resztek żywności), złom
stalowy, aluminium, puszki aluminiowe

gazety, czasopisma, papier
szkolny

i biurowy, książki, kartony,
worki papierowe, tektury

(czyste i suche)

butelki, słoiki, szklane
opakowania po artykułach
spożywczych (czyste,
pozbawione zawartości
i resztek żywności, bez

zakrętek)

odpady roślinne
z pielęgnacji ogrodów,

parków i terenów zieleni,
liście, skoszona trawa,

chwasty, odpady
kuchenne (obierki po
ziemniakach, resztki
jedzenia, fusy z kawy

i herbaty, skorupki jajek),
odchody zwierzęce

DO��
�L��E

butelki po olejach samochodowych,
środki chemiczne, folie aluminiowe,
naczynia jednorazowe po posiłkach,

styropian, opakowania po mrożonkach,
chipsach, kawie itp.

foliowane i lakierowane
katalogi, kalki, zabrudzony,
tłusty i woskowany papier,
pieluchy jednorazowe,

podpaski, worki po cemencie
i wapnie, tkaniny, chusteczki

higieniczne, papierowe
ręczniki, paragony

naczynia
porcelanowe i fajans, szkła

okienne, zbrojeniowe,
żaroodporne, szyby

samochodowe, opakowania
po lekach, szkła zabrudzone
farbami lub smarami, żarówki,

zakrętki po słoikach

kamienie, pozostałości
po spaleniu

ZA���N�O��

OD���Y ��E�K����AR���W� OD���Y ��E��Z��E�Z�� OD���Y ���OW����

meble (wersalki, stoły, krzesła, fotele, dywany),
wózki dziecięce, materace, pierzyny, suszarki
na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów,

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
(kompletny), lampy fluorescencyjne

termometry rtęciowe, zużyte baterie
i akumulatory, farby, oleje, lakiery,

zużyte filtry olejowe,
przeterminowane leki, papa

odpady z drobnych remontów nie
podlegających zgłoszeniu

wyłączając odpady sanitarne

DO��
�L��E

części budowlane i sanitarne (wanny,
umywalki,, grzejniki), deski panele, okna, drzwi,

rolety, płytki, części samochodowe, odpad
muszley remontowe i ogrodowe, kosiarki
spalinowe, worki na śmieci z odpadami

domowymi

azbest Zakaz wyrzucania odpadów
przez firmy budowlane!

ZA���N�O��
Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Iwanowice

• ODPADY KOMUNALNE •



Odpady odbierane w Puncie
Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych (PSZOK):

• Przeterminowane leki i chemikalia;
• Odpady niekwalifikujące się do odpadów

medycznych powstałych w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieły
i strzykawki;

• Zużyte baterie i akumulatory;
• Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
• Pojemniki i puszki po farbach;
• Meble i inne odpady wieolkogabarytowe;
• Zużyte opony (od samochodów osobowych,

rowerów, motorów itp.), ale nie więcej niż 8 opon
rocznie na gospodarstwo). Na PSZOK zabrania się
dostarczania odpadów od firm wulkanizacyjnych;

• Odpady ulegające biodegradacji (zielone);
• Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w

wyniku prac niewymagających zgłoszenia
lub pozwolenia na budowę (maksymalnie 5 worków
do 25 kg każdy na gospodarstwo, miesięcznie);

• Wszelkie szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne
i odpady wielomateriałowe;

• Odpady problematyczne (np.: okna, drzwi, wanny,
sedesy, spłuczki, umywalki, kabiny prysznicowe,
brodziki, wykładziny, gumoleum, dywany).

z życia Gminy • INWESTYCJE •
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PSZOK Centrum rekreacyjno-sportowe
w Maszkowie

Zakończyliśmy kolejny projekt rewitalizacyjny.
Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Maszkowie jest już
gotowe do użytkowania. Serdecznie zapraszamy
do aktywnego spędzenia czasu wolnego na świeżym
powietrzu. Wartość projektu unijnego wyniosła około
1,5 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to kwota
ok. 1,17 mln zł. Wartość robót dodatkowych to
kwota ok. 200 000 zł.

Ulica Brzozowa w Naramie z nową nakładką
Pierwsza inwestycja drogowa współfinansowana z Funduszu Dróg
Samorządowych została zakończona. W Naramie na ul. Brzozowej
zabezpieczyliśmy skarpę oraz ułożyliśmy nową nakładkę asfaltową
na długości 360 mb. Zamontowaliśmy także radar z wyświetlaniem
prędkości, który pełni funkcję informacyjną i ostrzegawczą. Koszt tej
inwestycji wraz z robotami dodatkowymi wyniósł ponad 170 000 zł.
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Remont mieszkania socjalnego

Siłownia i plac zabaw
w Poskwitowie Nowym

Termomodernizacja budynków Publicznych w Grzegorzowicach

Otwarta Strefa Aktywności w Poskwitowie Nowym jest już
gotowa do użytkowania. Wartość tego zadania to kwota
130 000 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
wyniosło 50 000 zł). Oprócz siłowni powstał także mały plac
zabaw dla najmłodszych. Wykonawcą tej inwestycji była
Spółdzielnia Socjalna "Nad Dłubnią".

Zakończyliśmy remont mieszkania
socjalnego w Grzegorzowicach,
które znajduje się w budynku byłej
szkoły. Dziękujemy darczyńcom,
którzy pomogli wyposażyć je
w meble, kuchnię gazową i inne
sprzęty codziennego użytku.

Zakończyliśmy termomodernizację budynku szkoły i remizy OSP w Grzegorzowicach. Koszt termomodernizacji szkoły
to kwota 207 887,91 zł, a remizy OSP to kwota 114 390,00 zł. Na ten cel pozyskaliśmy w części umarzalną pożyczkę
z WFOŚiGW w kwocie 222 608,13 zł.

Nowe Boiska w Damicach

Zakończyliśmy remont boisk przy szkole w Damicach.
W ramach inwestycji zostało zmodernizowane boisko do
koszykówki i siatkówki (położono nawierzchnię
poliuretanową, zamontowano piłkochwyty, nowe kosze
do koszykówki oraz słupki i siatkę do siatkówki). Ponadto,
dokonano wymiany nawierzchni boiska trawiastego
oraz renowacji istniejących bramek. Całkowity koszt
inwestycji to kwota 152 000 zł, w tym dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 81 000 zł.
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Klub Seniora w Damicach

Renowacja kapliczki w Widomej

Zakończyliśmy prace związane z dostosowaniem
budynku remizy OSP w Damicach do potrzeb Klubu
Seniora, który rozpocznie działalność w styczniu 2020 r.
W ramachremontu wykonano:
• centralne ogrzewanie w budynku wraz z zakupem

pieca CO;
• remont toalety i łazienki (m.in. malowanie, płytki,

zakup armatury) dostosowując ją do potrzeb osób
niepełnosprawnych;

• malowanie kuchni, wymianę oświetlenia oraz remont
pomieszczenia, gdzie będą realizowane zajęcia
rehabilitacyjne (m. in. malowanie i wykonanie
ścianki przesuwanej);

• wymiana przewodów wentylacyjnych, kratek oraz
wywietrzników dachowych;

• malowanie elewacji budynku.
Całkowity koszt tych remontów to kwota 83 400 zł,
w tym dofinansowanie z Programu Senior+ to kwota
63 900 zł. Do końca roku będzie realizowany drugi etap
prac, polegający na wyposażeniu pomieszczeń zgodnie
z wymogami Programu Senior+.

Zakończyliśmy renowację zabytkowej kapliczki z 1881 r.
w Widomej. W ramach prac konserwacyjnych odnowiono
ołtarz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, wnętrze
kapliczki, drzwi zewnętrzne oraz elewację. Koszt tych prac to
kwota 55 000 zł.

INFORMACJA
na temat

Drogi gminne oraz drogi powiatowe
(na południe od drogi wojewódzkiej DW 733)
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Iwanowicach

tel. (12) 388-40-07; oraz 513-961-021
e-mail: skriwanowice@interia.pl

Drogi powiatowe
(na północ od drogi wojewódzkiej DW 733)

PHUP „Mika, Jerzy, Marcin, Rafał Migdał
Nasiechowice 31, 32-200 Miechów
tel. 604-274-136 oraz (41) 383-56-90

e-mail: marcinm1@vp.pl

firm odpowiedzialnych
za odśnieżanie dróg



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach
informuje, że prowadzi kwalifikację osób w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa –

Podprogram 2019.

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria
określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód
nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej
proszone są o zgłoszenie się do GOPS, pokój nr 2, obok Banku
do 15 stycznia 2020 r. z udokumentowanymi dochodami.
Przewidywany termin wydawania żywności to I kwartał 2020 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni
w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. (12) 388-40-03, wew. 28.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób
najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2019
roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach
którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą
mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również
możliwości uczestniczenia w różnych działaniach
wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Iwanowicach, osoby które otrzymają
skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie
będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma
w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką,
fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła
śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany
bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane,
mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,
szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli
w oleju, kabanosy wieprzowe, cukier biały, olej rzepakowy, miód
nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym
województwie będą mogły również wziąć udział
w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących
wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach
informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami
towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy
żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Podprogram 2019 jest kontynuacją Podprogramu 2018,
w ramach którego GOPS Iwanowice objął wsparciem
żywnościowym 282 osób przekazując im około 15 ton
żywności.

Pracownicy GOPS w Iwanowicach

z życia Gminy
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Dla osób w trudnej sytuacji

Pomoc Żywnościowa
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• ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI •z życia Gminy

Reprezentacje różnych grup formalnych, działających na terenie
Gminy Iwanowice zgromadziły się rano na Iwanowickim
Rynku, aby wspólnie uczcić 101 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Stąd wyszedł pochód na czele z pocztami sztandarowymi
gminnych OSP oraz szkół, przedstawicieli władz
samorządowych, powiatowych, sołtysów, Kół Gospodyń
Wiejskich, seniorów i mieszkańców. Pochód prowadzony
byłprzez Orkiestrę „Naramiankę” z Naramy. Wszyscy udali się
z rynku pod symboliczny pomnik Ofiar II Wojny Światowej,
aby złożyć pod nim kwiaty, dziękując poległym za ich odwagę
i poświęcenie dla dobra przyszłych pokoleń. Następnie
w podniosłym i dumnym nastroju udano się do kościoła pod
wezwaniem św. Trójcy w Iwanowicach na uroczystą Mszę
Świętą.

Po mszy - już mniej oficjalnie - wszyscy spotkali się na placu
pod pomnikiem, aby uczestniczyć w I Iwanowickiej Lekcji
Śpiewu Pieśni Patriotycznych. Przez godzinę odbywało się
wspólne śpiewanie mieszkańców z władzami gminy, radnymi,
sołtysami, a także seniorami, przedstawicielami OSP, KGW
i ZŚL. O godzinie 12 –tej włączając się do ogólnopolskiej akcji
„Niepodległa do Hymnu” wraz z całą Polską odśpiewano Hymn
Polski, kończąc tym samym oficjalne obchody tego niezwykle
ważnego dla Polaków święta.

Magdalena Pobędza-Karnia

W dniu 3 listopada w naszej Gminie gościliśmy - już po
raz trzeci - Chór Garnizonowy z Kościoła pw. Matki Bożej
Królowej Polski z Kielc pod dyrygenturą Pani Edyty
Bobryk.

Chór uświetnił swoim śpiewem Mszę Świętą w Kościele pw.
Trójcy Świętej w Iwanowicach oraz dał piękny, wzruszający
koncert w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła
w Sieciechowicach. Koncertem tym wprowadził nas w pełen
zadumy i wzruszenia nastrój, kontynuując rozpoczęte rok
wcześniej Zaduszki Patriotyczne im. Ks. Tomasza Banacha –
dawniejszego proboszcza Parafii w Sieciechowicach
oraz Kapelana AK.

Uroczyste złożenie kwiatów

II Zaduszki Patriotyczne im. ks. Tomasza Banacha

I IwanowickA LekcjA Śpiewu Pieśni Patriotycznych
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• ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI •z życia Gminy

Na koncert licznie przybyli mieszkańcy Gminy
Iwanowice, którzy wysłuchali przepięknych
patriotycznych pieśni takich jak: Rota, Marsz Marsz
Polonia, Marsz Sybiraków, Ojczyzno ma, Rozkwitały
pąki białych róż i wiele innych. Koncert ten rozpoczął
obchody Święta Niepodległości w naszej Gminie,
pobudzając do głębszych patriotycznych uczuć
u wszystkich obecnych na wydarzeniu
mieszkańców.

Mamy głęboką nadzieję na to, że Zaduszki
Patriotyczne im. Ks. Tomasza Banacha na
stałe zagoszczą w naszej Gminie, czego sobie
i mieszkańcom życzymy.

Ks. Wojciech Oczkowicz
Jadwiga Nogieć

Dnia 7 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Iwanowicach odbył się - już po raz
drugi - Międzyszkolny Koncert Pieśni Patriotycznych
pt. „Nie ma świętowania bez pieśni śpiewania”,
którego organizatorem było Gminne CentrumKultury
i Bibliotek w Iwanowicach.

Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem dzieci z Gminnego
Zespołu Teatralnego „Kwadrat”, który został przygotowany
przez p. Maria Szczepaniak. Występ poruszył wszystkich
obecnych. W kolejnej części wydarzenia przedszkolaki
i uczniowie ze szkół śpiewali piękne i wzruszające pieśni
patriotyczne.

II Międzyszkolny Koncert Pieśni Patriotycznych
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Na scenie pojawiła się również Orkiestra Dęta
„Hejnał” z Sieciechowic, która swoim
występem uświetniła spotkanie. Na koncert
przybyło mnóstwo znamienitych gości, dzieci,
rodziców, dziadków oraz mieszkańców.
W jury oceniającym dzieci zasiedli: Anna
Tarko Sekretarz Urzędu Gminy Iwanowice,
Barbara Mrajca - przedstawiciel Seniorów
gminy Iwanowice, pani Elżbieta Morek -
wiceprzewodnicząca Rady Gminy oraz Anna
Miłkoś - nauczyciel muzyki. Po oglądnięciu
wszystkich występów jury wyłoniło
zwycięzców.

I miejsce zdobyli:
Oddział Przedszkolny w Widomej,

Przedszkole w Iwanowicach oraz dziewczynki
ze Szkoły Podstawowej im. Św. Franciżka

z Asyżu w Poskwitowie

II miejsce należało do:
Oddziału Przedszkolnego w Celinach,

Przedszkola w Sieciechowicach oraz Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II

w Iwanowicach, Szkoły Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach
i Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Bosko

w Celinach.
Iwona Gajewska

Wieczór Literacki
10 listopada na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Iwanowicach swoje umiejętności aktorskie w ramach
Wieczoru Literackiego zaprezentowali uczniowie Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Bosko z Celin. Wystąpili oni
przedstawiając sztukę pt. „Balladyna”. Przepięknie
zobrazowano historię głównej bohaterki dramatu
autorstwa Juliusza Słowackiego.

Uczniów przygotowała pani Agata Ziobro.
Występujący wykazali się niezwykłymi zdolnościami
aktorskimi. Zebrana publiczność nagrodziła ich
zasłużonymi owacjami na stojąco. Każdy aktor
otrzymał również drobny upominek.

Sylwia Łudzik
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Dnia 9 listopada najaktywniejsi fizycznie mieszkańcy mieli okazję oddać
hołd wszystkim, którzy walczyli o niepodległość Polski biorąc udział
w Gminnym Biegu Niepodległości. Terenem biegów - jak co roku - był
kompleks leśny Polanowice-Goszcza, gdzie na polanie świętego
Mikołaja rozpoczęto sportowe zmagania. Tego dnia miał miejsce
marszobieg rodzinny o długości 4,5 km, sztafeta dla dzieci o długości
4 x 1 km oraz 4 x 500 metrów, a także bieg dla dzieci liczący 300, 500,
800 oraz 1000 metrów. Przed rozpoczęciem zmagań odbyła się wspólna
rozgrzewka przy energetyzującej, radosnej muzyce. Przed startem
wszyscy wspólnie powstali na baczność, by oddać hołd poległym walce
o niepodległość kraju i zaśpiewali razem hymn. Po odśpiewaniu wszyscy
w duchu patriotycznego uniesienia zmierzali w kierunku mety
z uśmiechem na ustach i radością w sercu.

Sylwia Łudzik

Gminny Bieg Niepodległości
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Dziękuje wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam przy organizacji gminnych obchodów niepodległościowych. Wszystkim
pracownikom GCKiB oraz Gminy dziękuję za zaangażowanie i pomoc w organizacji. Dziękuję jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych

na czele z Panem Prezesem i Komendantem za pomoc w przygotowaniu tras do biegów, za czuwanie nad bezpieczeństwem w dniu
9 i 11 listopada oraz za udział w uroczystościach oficjalnych. Szkołom, ich Dyrektorom, nauczycielom, rodzicom dziękuję za przygotowanie

dzieci i zaangażowanie. Kołom Gospodyń Wiejskich z Lesieńca, Iwanowic i Zalesia za przygotowanie poczęstunków. Orkiestrom Dętym
z Sieciechowic i Naramy dziękuję za uświetnienie swoją grą naszych uroczystości. Wszystkim radnym, sołtysom, członkiniom KGW i ZŚL,

seniorom i mieszkańcom dziękuję za zaangażowanie i udział. /Monika Świątek/



Szkolna Noc Bibliotek
"Jest miejsce na świecie

- na pewno to wiecie -

gdzie książek bez liku jak grzybów w koszyku,

gdzie wiele przygód na Ciebie czeka.

Tym miejscem jest biblioteka!”

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramie wzięła
udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, która odbyła się
w naszej szkole 4 X 2019r. pod hasłem "Znajdźmy wspólny
język". To wieczorno-nocna akcja promująca czytelnictwo
i pokazująca biblioteki jako miejsca wspólne - łączące ludzi,
lokalne centra żywej kultury i edukacji. W tym roku nad akcją
patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej.

Bibliotekarz przywitał wszystkich uczestników akcji tj. Zespół
Ludowy "Naramianki", Pana Dyrektora Krzysztofa Zadorę,
Nauczycieli, Pracowników, Rodziców oraz Uczniów. Wiemy,
że czytanie łączy, toteż uczennica kl. 8 Klaudia Kluzek
rozpoczęła czytanie 3 pierwszych strof wiersza „ABECADŁO”
Małgorzaty Strzałkowskiej, natomiast 4 strofę odczytaliśmy
wspólnie. Łączy nas również muzyka, więc przenieśliśmy się
w jej radosny świat wysłuchując wspaniałego koncertu
zaproszonych Pań, a potem młodszego pokolenia, czyli
uczniów naszej szkoły . Kolejnym punktem programu były tzw.
łamańce językowe. Bibliotekarz przygotował kilkanaście
napompowanych balonów, w których znajdowały się łamańce.
Śmiechu było co nie miara, ponieważ udział w zadaniu wzięli
zarówno uczniowie jak i nauczyciele, rodzice, pracownicy
"łamiąc sobie języki". Po gimnastyce buzi i języka przyszedł
czas na wspólny taniec do piosenki "Twoja biblioteka", który
poderwał do tańca wszystkich gości. W skoczny rytm muzyki
korowód taneczny (prowadzony przez p. E. Oraczewską)
poruszał się po szkole. Była zabawa; było głośno i radośnie.
Zmęczeni, ale pełni wrażeń usiedliśmy przy stole, by wspólnie
cieszyć się swoim towarzystwem oraz kosztować smakołyków
dzięki uprzejmości Pana Dyrektora oraz Rodziców. Hitem
okazały się babeczki oraz ziołowy chleb. Pan Dyrektor na ręce
p. Ewy Baranik - przedstawicielki zespołu wręczył pamiątkowy
dyplom z podziękowaniem za piękny występ.

Ostatnim etapem naszej wieczorno-nocnej akcji były warsztaty
plastyczno-techniczne, które cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Dzieci pod okiem nauczycieli i rodziców
wykonywały zakładki do książek. Wyszły pięknie.

Organizatorka jeszcze raz serdecznie dziękuje zespołowi
„Naramianki”, Dyrektorowi szkoły – panu Krzysztofowi
Zadorze, chórkowi szkolnemu z p. K. Bieroń na czele,
Nauczycielom: p. A. Warszawskiej (współpraca przy
scenografii), p. D. Kopeć (zdjęcia, warsztaty plastyczno-
techniczne), p. B. Nowakowskiej, p. M. Dębskiej,
p. S. Tochowiczowi, p. E. Oraczewskiej, p. J. Bartuś,
p. L. Dudkowi, p. J. Rogali, p. J. Wójcik, Rodzicom
i Uczniom za poświęcony czas. To był wspaniały integracyjny
czas. Dziękujemy! Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie
internetowej szkoły, byśmy jeszcze raz mogli przeżyć ten piękny
wieczór.

Agnieszka Nielepiec

• OŚWIATA •z życia Gminy
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Spotkania z historią - Żołnierze wyklęci

Prelekcja w Szkole Podstawowej w Celinach

„Naród bez historii jest jak człowiek bez pamięci. I tylko tyle.
Naród, który traci pamięć, traci sumienie” - pisał Zbigniew
Herbert. Ucząc nasze dzieci historii nie chcemy przecież,
by tak się stało. Ci, którzy zostali skazani na zapomnienie,
pochowani w miejscach nieznanych, po wielu latach wracają
w glorii chwały. Dziś Żołnierze Niezłomni - Witold Pilecki
czy Danuta Siedzikówka pseud. ,,Inka”, którzy walkę|
ze służbami bezpieczeństwa ZSRR przypłacili życiem, mogą
być wzorcami osobowymi dla współczesnej młodzieży.

Dnia 25 listopada 2019 r. o godzinie 12.00 uczniowie klas
VI-VIII Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko
w Celinach uczestniczyli w projekcie ,,Spotkania z historią –
Żołnierze Wyklęci” W ramach prelekcji, którą poprowadził
pan Kajetan Rajski - prezes Fundacji Kwartalnika Wyklęci
oraz redaktor naczelny periodyku o tym samym tytule,
uczniowie mieli okazję, nie tylko wysłuchać niezwykle
interesującej lekcji historii, ale także zapoznać się z bogatym
materiałem ilustracyjnym - zdjęciami, które przybliżyły im
funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego
w warunkach okupacji oraz sylwetkami Żołnierzy
Niezłomnych, walczących z komunizmem również
po wojnie. Poznali historię ludzi, którzy po wojnie często żyli
prawem wilka i szli „wilczym tropem”. Historię, jakiej nie
znali.

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych umacnia
w Polakach wolę trwania przy najważniejszych dla
nich wartościach: wolności i honorze, solidarności
i poświęceniu dla sprawy narodowej. Kim byli
Żołnierze Wyklęci? Byli żołnierzami polskiego
powojennego podziemia niepodległościowego
i antykomunistycznego, którzy stawiali opór
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.
Ponieważ na wiele lat próbowano wymazać ich
ślad z kart historii, dopiero teraz przywraca się
pamięć o nich.

Na zakończenie prelekcji, uczniowie dostali
na pamiątkę tematyczne zakładki do książek oraz
informatory o Polskich bohaterach. Biblioteka
szkolna zyskała zaś w prezencie kilka ciekawych
pozycji literaturowych opowiadających właśnie
o Żołnierzach „Wyklętych”. Żegnając się
z młodzieżą Pan Kajetan w imieniu Żołnierzy
Niezłomnych i zgodnie z ich duchowym
testamentem prosił uczniów o zachowanie ich
w pamięci.

Anna Węgrzynowicz-Szastak
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Być jak Ignacy - IV edycja projektu

Kolejny rok z rzędu rozpoczynamy w Szkole
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej
zajęcia w ramach projektu „Być jak Ignacy”. W tym
roku będzie jeszcze ciekawiej. Wraz z czterema
wybitnymi polskimi naukowcami będziemy odkrywać
tajemnice nauki. Będzie jeszcze więcej eksperymentów
i zabaw edukacyjnych. „Być Jak Ignacy” to wyjątkowy
program edukacyjny stworzony przez Fundację
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Jest objęty

honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Jego celem jest promowanie zdobywania wiedzy poprzez
doświadczanie oraz popularyzacja polskich naukowców
i wynalazców. Cykl zajęć będzie realizowany raz
w tygodniu (aż do kwietnia) w ramach Koła Naukowego
„Mali Odkrywcy”, którego koordynatorem będzie Pani
Monika Dobosz. W projekcie może wziąć udział każdy
uczeń z klas: IV, V oraz VI, jednak limit miejsc jest
ograniczony.

Monika Dobosz

Dzieci ze SP w Widomej

15 października 2019 roku odbył się szkolny etap Małopolskiego
Konkursu Języka Angielskiego. Konkurs ten jest na poziomie B1
według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. Uczestnicy zmagali się z zadaniami typu otwartego
i zamkniętego przez 75 minut. Po sprawdzeniu prac przez
szkolną komisję konkursową okazało się, że Natalia Piskorz
i Dominik Socha uzyskali wymaganą liczbę punktów i ich prace
zostaną ponownie zweryfikowane przez komisję rejonową.

Ostatecznie miło nam zakomunikować, iż laureatką etapu
szkolnego została Natalia Piskorz, która już na początku grudnia
zmagać się będzie z zadaniami na kolejnym, tym razem
rejonowym etapie konkursu. Zarówno Natalia, jak i Dominik
otrzymali atrakcyjne nagrody do nauki języka angielskiego
ufundowane przez Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-
Oświatowych w Widomej.

Wszystkim uczestnikom i laureatce konkursu serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych
konkursach językowych.

Marta Kucharska-Gurbiel

laureatami Konkursu językowego
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Niepodległość znaczy wolność!

Świętowanie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej hucznie
obchodziła 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieciaki
wraz ze swoimi nauczycielami brały udział w licznych wydarzeniach,
pokazując swój płynący w żyłach patriotyzm!

21 października
Pamiętamy o lokalnej tradycji – Szkoła pamięta! – sprzątanie przez

Samorząd Uczniowski mogiły zbiorowej w lesie w Maszkowie.

6 listopada
Uroczysta akademia szkolna z okazji 101 rocznicy odzyskania przez

Polskę niepodległości.

7 listopada
Udział zespołu wokalnego z przedszkola w konkursie „Nie ma

świętowania bez pieśni śpiewania” – I miejsce!

8 listopada
Szkoła do hymnu! – Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły wykonali

o 11.11 cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

8 listopada
Wieczornica i występ najmłodszych: „Mówimy Ojczyzna, wolność,

niepodległość, odwaga, braterstwo, poświęcenie, hołd...".

9 listopada
Przedszkolaki z Widomej w biegu na Polanie św. Mikołaja na Zalesiu.

9 listopada
Sukces reprezentacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego

w Widomej w biegach niepodległości.

11 listopada
Udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.



Dzień Patrona i Ślubowanie Klas Pierwszych
Święto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach
22 października 2019 roku społeczność Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Iwanowicach obchodziła swoje święto -
Dzień Patrona.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez
księdza proboszcza Ryszarda Suchanowskiego oraz księdza
Marcina Żuchowicza w parafialnym Kościele pod
wezwaniem Trójcy Świętej. Dalsza część obchodów tego
święta odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej. Najpierw głos
zabrała Pani Dyrektor Dorota Dryja-Zębala, która serdecznie
powitała zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów.
Ósmoklasiści: Anna Kwinta i Szymon Kmita przypomnieli
zebranym, iż w tym roku kalendarzowym wspominamy 40-tą
rocznicę pierwszej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II
w naszej ojczyźnie, i że już wkrótce, bo 18 maja 2020 roku,
przypadnie 100 rocznica urodzin naszego Patrona. Uczniów
do wystąpienia przygotował ks. Marcin Żuchowicz.
Następnie czuwający nad przebiegiem całej uroczystości
konferansjerzy: Wiktoria Konstantyn i Mateusz Trzaska
zaprosili na scenę pierwszoklasistów. Czternastu uczniów
klasy I złożyło w tym wyjątkowym dniu uroczyste ślubowanie
na sztandar szkoły i zostało pasowanych na uczniów.
Dzieci otrzymały również swój pierwszy szkolny
dokument - legitymację. Pierwszoklasiści specjalnie
na tę okazję przygotowali ciekawy program
artystyczny, podczas którego zaprezentowali
zdobyte już wiadomości i umiejętności.
Z ogromnym zaangażowaniem, przejęciem
i wdziękiem recytowali wiersze, śpiewali i tańczyli.
Do występu dzieci przygotowały się pod
kierunkiem wychowawczyni Iwony
Mularczyk oraz Pań: Edyty
Jęczmionek i Dominiki
Bajorskiej-Kurzaja.

W dalszej części
uroczystości głos zabrali:
Wójt Gminy Iwanowice
– Pan Robert Lisowski,
Przewodniczący Rady
Gminy – Pan Edward
Stopiński, Przewodniczący

Komisji Oświatowej – Pan Mirosław Rosa oraz lek. med. Pani
Teresa Walczak - Czuba, którzy życzyli pierwszoklasistom wielu
sukcesów w nauce oraz na pamiątkę ślubowania wręczyli im
piękne upominki.

Kolejna część uroczystości została poświęcona Patronowi naszej
szkoły. Uczniowie z klasy VI b wspaniale zaprezentowali
inscenizację pod tytułem „Jan Paweł II, taki jak ja i ty”
przygotowaną pod kierunkiem Pani Beaty Karoń. Niezwykłych
wzruszeń dostarczyła piosenka w wykonaniu uczniów klasy IV
– „Kochamy Cię Janie Pawle II” . Do występu uczniów
przygotowała Pani Janina Trzaska. Następnie na scenę
wkroczyli drugoklasiści, którzy pod opieką wychowawczyni
Pani Anny Kmity radośnie przywitali nowych uczniów naszej
szkoły oraz wręczyli im powitalne upominki. Wspólne
odśpiewanie "Barki" było wzruszającym zwieńczeniem tej
wyjątkowej uroczystości. Spotkanie zakończył słodki
poczęstunek.

Iwona Mularczyk
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Odblaskowa szkoła

„Odblaskowa Szkoła” to Konkurs Województwa
Małopolskiego, którego organizatorem jest Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski
Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.

Od początku września (przez kolejne tygodnie) nauczyciele
prowadzili w szkole zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na
drodze i przypominali uczniom o konieczności noszenia
wieczorem (w terenie niezabudowanym) odblasków.
Nauczyciel techniki prowadził również zajęcia pozalekcyjne
– przygotowujące uczniów do egzaminu na kartę rowerową.
Uczniowie, wraz z wychowawcami przygotowywali gazetki
propagujące właściwe, bezpieczne zachowania uczestników
ruchu drogowego, poznawali znaki drogowe
i przygotowywali się do konkursu wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nie tylko.

Finałem całej akcji była rywalizacja między poszczególnymi
klasami, która odbyła się 28 października - na szkolnej sali
gimnastycznej. Miała tam również miejsce pokonkursowa
wystawa prac plastycznych. Poszczególne klasy prezentowały
swoje gazetki, hasła, plakaty, a nawet śpiewały piosenki.
Szkolny koordynator akcji wyświetlił uczniom prezentację
o niebezpiecznych zachowaniach na drodze i małej

widoczności (dla kierowców) pieszych uczestników ruchu
drogowego o zmierzchu. Ważnym elementem był konkurs
wiedzy o bezpieczeństwie na drodze. Można powiedzieć, że
uczniowie na sali świecili w tym roku nie tylko odblaskami,
ale „zabłysnęli” również wiedzą o przepisach ruchu drogowego.
Jury miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzcy, jednak
po naradzie oznajmiło, że „Odblaskowymi Mistrzami” zostali
uczniowie klasy VI b. Tytuł wicemistrza uzyskała klasa III,
a tuż za nimi (na trzecim miejscu) uplasowała się klasa II.

W tym roku szkolnym, w kamizelki odblaskowe wyposażeni
zostali wszyscy uczniowie - 170 osób. Młodsze dzieci otrzymały
też karty z numerami telefonów alarmowych. Uczniowie
biorący udział w akcji otrzymali upominki (plany lekcji,
odblaski, kalendarze, zakładki, smyczki, bransoletki,
długopisy), a zwycięska klasa dodatkowo pakiet różnorodnych
nagród.

Następnie, zarówno uczniowie jak i nauczyciele wyposażeni
w kamizelki i odblaski, przemaszerowali przez Iwanowice
z transparentami, skandując hasła promujące noszenie
odblasków o zmierzchu. Podczas tego swoistego happeningu,
młodzież szkolna nawoływała również do stosowania się
do przepisów ruchu drogowego.

W związku z prowadzeniem akcji „Odblaskowa Szkoła” odbyły
się dwie prelekcje prowadzone przez Policję.

Janina Trzaska
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Korowód Świętych

Konkurs św. Jana Pawła II

Przed Uroczystością
Wszystkich Świętych
w Szkole w Iwanowicach
i Poskwitowie odbył się

Korowód Świętych.

Oprócz społeczności szkoły
obecny był także ksiądz Proboszcz
Ryszard Suchanowski. Korowód

rozpoczął się od przypomnienia
czym jest świętość i jak ją osiągnąć.

W rytm piosenki „To dla mnie i dla ciebie
święci orędują w niebie” na środek wkroczył barwny
„korowód świętych”. Uczniowie przebrani za wybranych
przez siebie świętych zaprezentowali ich życie oraz atrybuty.
Mogliśmy poznać między innymi Maryję, św. Józefa, św.
Weronikę, Klarę, Ritę,. Barbarę, Jadwigę, Kingę, Antoninę,
Paulę, Wojciecha, Krzysztofa, Huberta, Pawła, Jana Pawła
II, Aleksandra, Antoniego, Julię, Dominka Savio, Patryka,
Jerzego i wielu innych świętych.

Każdy uczestnik korowodu otrzymał upominki ufundowane
przez Księdza Proboszcza oraz Radę Rodziców Szkoły
w Iwanowicach i Poskwitowie. Całość zakończyła się
wspólnym śpiewem piosenki „Taki duży, taki mały może
świętym być”. Dziękujemy wszystkim uczniom
zaangażowanym w przygotowanie Korowodu.

Organizując Korowód tworzymy wspólnotę, która kroczy po
śladach świętych. Wierzymy, że oni są wśród nas. Jest to
najlepsze przygotowanie do Uroczystości Wszystkich
Świętych.

Renata Jagiełka

• OŚWIATA •z życia Gminy

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach
(24 października) odbył się XV Gminny Konkurs Wiedzy o św.
Janie Pawle II. Tegoroczna edycja obejmowała swym zakresem
zagraniczne pielgrzymki Jana Pawła II. Uczniowie mieli bardzo
trudne zadanie, ponieważ musieli opanować wiedzę o blisko stu
pielgrzymkach Jana Pawła II – bez tych które Ojciec Święty
odbył do ojczyzny. Uczestnicy konkursu poradzili sobie jednak
doskonale z tym ogromem materiału.

W wyniku indywidualnej punktacji, osób biorących udział
w konkursie, jury ustaliło następującą klasyfikację: I miejsce
– Piotr Kurbiel, II miejsce – Szymon Kmita ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach, III miejsce
(po dogrywce) zajął Mateusz Kłusek ze Szkoły
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach,
a wyróżnienie otrzymał Mateusz Trzaska ze Szkoły
Podstawowej w Iwanowicach.
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Wszyscy uczestnicy konkursu wiedzy otrzymali
wydawnictwa albumowe, bezprzewodowe myszki
komputerowe oraz dyplomy. Zdobywcy trzech pierwszych
miejsc nagrodzeni zostali opaskami Smartwatch.
Za wyróżnienie natomiast nagrodą dodatkową były gogle
3D.

W wyniku klasyfikacji drużynowej wśród szkół I miejsce
zajęła SP im. Jana Pawła II w Iwanowicach, II miejsce –
SP im Księdza Jana Bosko w Celinach, a miejsce III –
SP im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach. Zwycięskie
szkoły otrzymały bezprzewodowe zestawy multimedialne
(głośniki do karaoke z mikrofonami) oraz książki.

Gminnemu Konkursowi Wiedzy towarzyszył (jak co roku)
Gminny Konkurs Plastyczny, w który udział wzięły cztery
szkoły podstawowe oraz Samorządowe Przedszkole
„Słoneczne w Iwanowicachgo Konkursu

o Janie Pawle II:

I miejsce:
Maja Ziębiec, Wiktoria Marchańska, Aleksandra
Mysiak (oddział przedszkolny w Celinach), Sabina
Soczówka, Aleksandra Kruk i Kornelia Jakubek (SP

w Celinach), Natalia Wałęga, Bartosz Mlostek,
Dariusz Gołyźniak, Jakub Kmita i Anna Trzaska

(SP Iwanowice)

II miejsce:
Katarzyna Kurbiel i Amelia Stawarz (Samorządowe

Przedszkole w Iwanowicach), Maciej Małek
(Przedszkole w Sieciechowicach), Karolina Pałetko

(SP wWidomej), Justyna Świerk, Michał
Marchański, Szymon Gumula i BartekWoźniak

(SP w Celinach), Julita Wałęga (SP w Iwanowicach)
oraz KalinaWyderka, Zuzanna Świerk i Natalia

Miśkiewicz (SP w Sieciechowicach).

III miejsce:
Emilia Miśkiewicz, Maja Kaczmarek, Aleksandra

Kwiecień – Rosa, Natalia Kwiecień-Rosa
(Przedszkole w Sieciechowicach), Julita

Drohobycka, Urszula Papierz, Pola Gałkowska,
Maria Przecherka, Milena Zborowska

(SP wWidomej), Jan Rogóż (SP w Celinach),
Arkadiusz Chludek i Paweł Woźnica

(SP w Iwanowicach), Oliwier Krawczyk i Filip
Pawłowski (SP w Sieciechowicach).

Wszyscy laureaci konkursu plastycznego otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe. Uroczystość wręczenia
nagród uświetniła swym występem klasa VI b
oraz chórek z klasy IV.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów
za udział oraz ich opiekunom za przygotowanie. Za to,
że wciąż pamiętają o naszym Papieżu – Polaku, Ojcu
Świętym – Janie Pawle II oraz, że dokładają starań by
jego osoba i jego dzieło, były wciąż żywe wśród
młodego pokolenia.

Konkursy mogły odbyć się dzięki hojności naszych
stałych sponsorów, za co w imieniu uczestników
i organizatorów dziękujemy: Urzędowi Gminy
w Iwanowicach, Gminnej Komisji ds. Uzależnień,
Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek, Parafii
pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach oraz Firmie Krak-
Marfisch.

Janina Trzaska i Beata Karoń
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Projekt „Modnie i Folkorystycznie”

Życzenia świąteczne dla samotnych

Koło GospodyńWiejskich w Poskwitowie Nowym
otrzymało grant w ramach projektu Funduszu

Inicjatyw Obywatelskich
Małopolska Lokalnie - Północ -

Realizacja odbyła się z wielkim sukcesem!

Dzięki zdobyciu grantu zakupiono 25 krzeseł. Odbyły
się również warsztaty krawieckie, poczas których
uczestniczki nabyły umiejętności wykroju materiału
i szycia. Panie stworzyły sukienki. Miało być ich 10 szt.,
natomiast dzięki negocjacji ceny materiału stworzono
aż 15 stylizowanych sukienek. Każda na wzór stroju
krakowskiego ziemi bronowickiej. Podczas wieczorku
tanecznego uczestniczki tańczyły „Polkę poskwitowską”
oraz wzięły udział w sesji zdjęciowej!

Alicja Góralczyk

Kiedy stary rok będzie ustępował
A Nowy mu już z drogi nie zejdzie
Niejeden z nas wzdychnie głęboko
Czy też łaskawy on dla nas będzie

Gdy północ wybĳe i zegary wskażą
Okrągłe dwie dwudziestki

Wtenczas życzeniom końca nie będzie
Zdrowia radości i pomyślności

Jednak te życzenia nie dotrą do wszystkich
A zwłaszcza do tych co mieszkają w samotności

Bo na nich uwagi nikt nie zwraca
Tylko listonosz raz w miesiącu jest gościem

Nie zapominajmy o tych ludziach
Bo w samotności każdy zostać może

Więc w tej gazetce niech dla nich będzie To staropolskie -
- “Szczęść Wam Boże!”

Stanisława Gil z Maszkowa
Elżbieta Żórawska-Dobrowolska
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Iwanowicka Akademia Futbolu - podumowanie roku

Iwanowicka Akademia Futbolu składa się z dwóch sekcji
piłkarskich; dla chłopców i dziewczynek, oraz zajęć
tanecznych cheerleders dla dziewczynek. IAF prowadzi
zajęcia we wszystkich szkołach na terenie Gminy
Iwanowice. Celem akademii jest rozwijanie nie tylko
sprawności fizycznej, ale i rozwój osobisty wśród dzieci
z regionu w wieku 5-14 lat.

W tym roku IAF poszerzyła swój obszar działania:

- w Damicach powstały dwie grupy piłkarskie w tym jedna
żeńska , oraz grupa chłopców,
- powstał nowy projekt skierowany do dziewczynek „IAF
cheerleaders” który ma na celu rozwój sprawności poprzez
taniec. Zajęcia dla cheerleaderek są formą dodatkowych zajęć
oraz przygotowaniem do pokazów tanecznych i kibicowania
chłopcom podczas wydarzeń sportowych. Liczymy że dzieci
w przyszłości będą czerpały z tych doświadczeń wiele korzyści
osobistych.
- rozwinięta została struktura piłkarska. Nowością jest
utworzona liga IAF w trzech kategoriach wiekowych. Liga
IAF to rozgrywki w których rywalizują wszystkie lokalizacje
między sobą. Rozgrywki odbywają się co miesiąc,
a uczestnikami są wszystkie dzieci z akademii. Dzięki takiej
formie rywalizacji zawodnicy jeszcze bardziej mogą podnosić
umiejętności, a przy tym poznawać nowych znajomych
spędzając czas aktywnie przy dobrej zabawie i w dobrych
nastrojach. Trenerzy zaś mogą obserwować i porównywać
ogólny rozwój dzieci oraz zwracać uwagę na braki
w poziomie wyszkolenia u poszczególnych grup
lub zawodników. Taka forma rozgrywek przynosi korzyści
całej społeczności lokalnej. Podczas rozgrywek powoli
zamierzamy wdrażać występy cheerleaderek, pierwsze układy
miały już miejsce podczas wydarzenia mikołajkowego
i wyszło wspaniale.
- od tego roku wystartowaliśmy z grupami Top Talent dla
piłkarzy. Dodatkowe nieodpłatne zajęcia dla grupy dzieci
najbardziej wyróżniających się w rocznikach 2013- 2012.
Takie zajęcia mają na celu maksymalny rozwój umiejętności
piłkarskich w grupie uzdolnionych chłopców.

Najbardziej wyróżniające się dzieci z naszego regionu będą
miały możliwość reprezentować gminę na skalę
ogólnopolska. Naszym marzeniem jest aby dzieci z Gminy
Iwanowice w przyszłości reprezentowały najwyższy szczebel
rozgrywkowy w kraju czy nawet reprezentowali nasz kraj.

Do realizacji nowych działań oraz osiągnięcia sukcesów może
przyczynić się tylko odpowiednio dobrana kadra
szkoleniowa. IAF Akademia może pochwalić się
wykwalifikowanym sztabem szkoleniowym z odpowiednim
i nieprzeciętnym podejściem do dzieci. Wśród trenerów
piłki nożnej posiadamy trenerów aktualnych lub byłych
piłkarzy, a ich atutem są posiadane dodatkowe kwalifikacje
np. tytuł trenera przygotowania sprawnościowego,
czy trenera bramkarzy. Wśród instruktorów zajęć tanecznych
posiadamy wykwalifikowane byłe cheerleaderki.

Cieszymy się bardzo z zaufania jakimi obdarzyła nas Gmina
Iwanowice oraz Rodzice naszych dzieci. To niezwykle ważne,
daje nam to komfort pracy oraz możliwość stałego rozwoju.
Cieszymy się z pozytywnych reakcji ze strony społeczeństwa,
dzięki nim wspólnie możemy realizować te wszystkie
projekty. Dziękujemy im za to.

W przyszłym roku kalendarzowym oprócz obozów w trakcie
ferii i wakacji, w planach mamy zorganizować na naszych
obiektach turnieje piłkarskie, na które zaprosić chcemy duże
kluby sportowe z Małopolski. Ubarwieniem imprez będą
występy taneczne naszych dziewczyn, Wierzymy, że wspólnie
uda nam się zrealizować te cele, które przyczynią się do
promocji regionu i Gminy Iwanowice. Robimy też kolejny
krok w pozyskiwaniu wsparcia na dodatkowe wydarzenia,
dlatego od stycznia akademia formalnie stanie się
stowarzyszeniem, co pozwoli nam starać się o różne formy
wsparcia zewnętrznego.

Koordynator IAF - Grzegorz Banaszek
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Placówka wsparcia Dziennego
dla Dzieci i Młodzieży Planeta Marzeń

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży
Planeta Marzeń w Grzegorzowicach Wielkich powstała
w ramach projektu Fundacji Małopolskiej Izby
Samorządowej i Gminy Iwanowice dofinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020.

Planeta Marzeń funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy
od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) przez 6 godzin dziennie w godz. od 12:30
do 18:30.

Placówka oferuje dzieciom i młodzieży:
• organizację czasu wolnego,
• zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
• organizację zajęć specjalistycznych, w tym m.in.

logopedycznych,
• realizację działań animacyjnych,
• pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych.

Prowadzimy dla dzieci zajęcia rozwijające ich zainteresowania
i wyobraźnię. W stałej ofercie Placówki (oprócz tych
organizowanych przez wychowawców) znalazły się takie
zajęcia jak: język angielski, warsztaty z szycia oraz zajęcia
plastyczne. Poza formami organizowanymi w Placówce
proponujemy dzieciom różnego rodzaju wyjazdy na
spotkania i warsztaty.

W okresie wakacyjnym, podczas Lata z Planetą Marzeń
2019, również oferowaliśmy bogaty program zajęć
artystycznych, odkrywczych i sportowych, w czasie których
dzieci rozwijały swoją wyobraźnię i zdolności manualne. Była
to przygoda z różnymi technikami plastycznymi oraz
doświadczeniami i eksperymentami, dzięki którym dzieci
uczestniczyły w odkrywaniu otaczającego je świata.

Katarzyna Furgał
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• PIERWSZY KROK W IT •z życia Gminy

W połowie września bieżącego
roku w Iwanowicach rozpoczął się

projekt edukacyjny pt. “Pierwszy
Krok w IT”, organizowany przez

Fundację Hearty i finansowany przez Gminę
Iwanowice. Projekt promowany był od sierpnia i mógł
wziąć w nim udział każdy uczeń w wieku 8-16 lat.

W ten oto sposób dzielna dwunastka dzieci i młodzieży
rozpoczęła naukę tworzenia własnej strony internetowej
pod okiem specjalistów-praktyków. “Pierwszy Krok w IT”
to autorski program edukacyjny Fundacji Hearty,
w którym głównym celem jest zapoznanie dzieci
i młodzieży z całą rozpiętością możliwości jakie daje świat
nowych technologii.

Jak mówi Paulina Wójtowicz - Prezes Fundacji
i równocześnie mieszkanka naszej Gminy, z miejscowości
Zagaje: “chcemy pokazać, że świat nowych technologii to
nie jest czarna magia i tak naprawdę każdą pasję
i zainteresowanie można w ciekawy sposób tutaj
wykorzystać. A jak wiadomo, umiejętności
technologiczne dają w dzisiejszym świecie ogromne szanse
na dobry zawód - zarówno pod kątem finansowym, jak
również rozwojowym”. Dlatego program stworzony przez
Fundację, trwający niemal trzy miesiące składa się z kilku
modułów. Pierwszy moduł to tzw. “umiejętności
miękkie”. Rozpoczyna się od warsztatów pt. “Mapa
marzeń”, dzięki któremu młodzi ludzie mogą odkryć
swoje zainteresowania i lepiej ukierunkować swój rozwój.
Następnie odbywają się warsztaty w metodzie design
thinking, polegające na nauce projektowania rozwiązań
problemów. Dlatego uczniowie wykonywali badanie
potrzeb, przygotowywali dwa szkice oparte na tej analizie,
a na koniec budowali swój pierwszy prototyp, używając do
tego prostych materiałów oraz swojej kreatywności
i nieskrępowanej wyobraźni. Zajęcia poprowadziła Alicja
Magiera-Bąk oraz Robert Ziarnik. Po części wstępnej
przyszedł czas na moduły technologiczne. Na początku
dzieci uczyły się tworzenia grafik pod okiem specjalistki
z firmy Codecool - Agnieszki Małek. Następnie
programista z firmy UBS - Jakub Nowak zapoznał
uczniów z zagadnieniami takimi jak HTML oraz CSS. Po
to, by w finale Łukasz Bartos - programista i właściciel
firmy technologicznej Skytech pomógł zakodować
dzieciakom swoje pierwsze strony internetowe.

W trakcie trzech warsztatów udało się naszym dzielnym
uczniom stworzyć widok swojej strony, ustalić jej tytuł,
dodać pierwsze obrazki i teksty, a także hiperłącza i ikonkę,
która symbolizuje stronę w przeglądarce. Na ostatnich
zajęciach Pan Łukasz pokazał jak dodać stronę www,
by była widoczna w internecie na całym świecie - i strony
naszych uczniów już tam są! Jak widać poniżej
na zdjęciach, powstały strony o zainteresowaniach
uczniów: o kotach, pająkach, a nawet jaszczurce.

W nagrodę za zaangażowanie i wytrwałość podczas całego
programu Fundacja zorganizowała uczniom wycieczkę
do firmy technologicznej - Paladin Software. Firma
również świetnie się przygotowała na przyjazd dzieciaków
i przeprowadziła intensywne, ale jakże przyjemne warsztaty
programowania w Minecrafcie. Widać, że Paladin Software
to firma tworzona przez ludzi z ogromną pasją do tego co
robią, a przy okazji do przekazywania wiedzy młodszym
adeptom programowania.

Program zakończyły warsztaty dodatkowe, o które
poprosili prowadzących sami uczniowie! Na ostatnich
zajęciach nie tylko odebrali pamiątkowe dyplomy, ale także
prototypowali nowe etui na swoje telefony.

Cieszymy się, że grupa ambitnych i zaangażowanych dzieci
mogła zrobić swoje pierwsze kroki w świecie nowych
technologii i kto wie - być może kiedyś sami będą tworzyć
wielkie zaawansowane platformy, takie jak Facebook czy
Instagram. Życzymy powodzenia i dziękujemy Fundacji
Hearty za współpracę.

Program został sfinansowany ze środków Gminy
Iwanowice.

Alicja Magiera-Bąk

Pierwszy krok w IT
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Dwa nowe saksowofony dla orkiestry „Hejnał”
Miło nam poinformować, iż zakończyliśmy realizację projektu
ogłoszonego przez Departament Kultury, Dziedzictwa
Narodowego Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 -
NA START!” W ramach projektu Orkiestra Hejnał odbyła
dodatkowe próby, przyjęła nowych kandydatów na muzyków
,oraz wzięła udział w Koncercie z okazji 101 rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
w kwocie 7500 złotych oraz wkładu Gminy Iwanowice w kwocie
2500 złotych udało się zakupić dwa nowe saksofony firmy
Yamaha. Nowe instrumenty pomogą nam uzyskać ładniejsze
brzmienie wykonywanych przez nas utworów.

Pragniemy podziękować Gminie Iwanowice na czele z panem
Wójtem Robertem Lisowskim za sfinansowanie wkładu własnego
do projektu, jak również pracownikom GCKiB w Iwanowicach
na czele z panią dyr. Moniką Świątek za zaangażowanie w/w
projekt. Mamy nadzieję na dalsze wsparcie przez Gminę
Iwanowice oraz GCKiB naszej orkiestry, dzięki któremu
będziemy mogli umilać wykonywaną przez nas muzyką podczas
różnego rodzaju imprez gminnych.

Dyrygent Orkiestry Tadeusz Faracik

Kampania „Mała książka – wielki
człowiek” to dla dzieci i ich rodziców

zaproszenie do świata literatury z pięknie
wydaną i mądrą książką, to także okazja do odwiedzenia
biblioteki i zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam
jak najczęściej. W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały
Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich
broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak
idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających
z częstego odwiedzania biblioteki. Przed nami jeszcze ponad
dwa miesiące trwania akcji. Więcej informacji na temat
kampanii oraz pełną listę biorących w niej udział bibliotek
znajdą Państwo na stronie www.wielki-czlowiek.pl.

W bibliotece w Iwanowicach oraz filii w Sieciechowicach
i Widomej wyprawki czytelnicze są dostępne i czekają na
małych czytelników pomiędzy 3 a 6 rokiem życia. Książki
te są wydawane bezpłatnie.Wystarczy przyjść z dzieckiem
do biblioteki.

Magdalena Pobędza-Karnia

Mała książka - wielki człowiek

Iwanowice:
pon: 08:00 - 18:00
wt: śro: 08:00 - 16:00
czw: 08:00 - 18:00
pt: 08:00 - 14:00

Sieciechowice:
pon – pt: 13:00 - 19:00

Widoma:
pon: 08:30 - 12:30
wt: 08:30 - 12:30
śr: 15:00 - 18:00
czw: 08:30 - 12:30
pt: nieczynne

Godziny otwarcia bibliotek:
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Wieczór Bibliotek

18 października 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicac odbył się Wieczór Bibliotek - po raz
pierwszy w naszej bibliotece!

Po pięknym, słonecznym dniu, kiedy słońce powoli chowało
się już za horyzont, do Gminnej Biblioteki Publicznej zaczęli
przybywać nasi wspaniali, najmłodsi Goście. Bardzo pracowitą
i najbardziej okazałą grupą odwiedzili nas uczestnicy zajęć
“Planety Marzeń”. Zawitali do nas aby uczestniczyć
w warsztatach plastycznych o tematyce jesiennej. Warsztaty
te prowadziła Pani Elwira Żuradzka (bibliotekarz Filii
w Widomej), która przynosząc ze sobą zapasy pięknych,
kolorowych, jesiennych liści pomogła uczestnikom zaczarować
czarno – białe postacie, w niepowtarzalne baletnice. Biblioteka
tego wieczoru pękała w szwach.

Kiedy prace zostały wykonane, ręce umyte a miejsce pracy
sprzątnięte, w sali konferencyjnej powitaliśmy naszego
szczególnego Gościa - autorkę powieści „Znak Ostrzegawczy”
oraz „Dialogi z czarnym Platonem”, panią Iwonę Bińczycką –
Kołacz. Autorka zaskoczyła całą publiczność bo, mimo że jest
autorką powieści dla dorosłych, opowiedziała dzieciom
historię o przygodach łobuzowatego smyka.

Po tym wstępie, pożegnaliśmy uczestników “Planety Marzeń”
i już w węższym gronie mogliśmy dowiedzieć się czegoś więcej
o autorce. A dowiedzieliśmy się między innymi jak Pani Iwona
zaczęła swoją przygodę z pisaniem, czy druga książkę pisze się
łatwiej niż pierwszą, kto jako pierwszy czyta napisane przez nią
książki, oraz wiele innych, ciekawych szczegółów.
Po rozmowie można było zakupić książkę bezpośrednio
od autorki i uzyskać autograf wraz z dedykacją. Taki
szczególny egzemplarz mamy w Bibliotece w Iwanowicach.
Pani Iwona to niezwykle otwarta i ciepła osoba. Rozmowa
z nią o jej książkach, twórczości i życiu osobistym to czysta
przyjemność.

Była to pierwsza tego typu impreza w GCKiB w Iwanowicach
i mam nadzieję że odbędą się kolejne, na które już dziś
serdecznie Państwa zapraszam.

Magdalena Pobędza-Karnia
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Rok 2019 okazał się bardzo pomyślny dla osób powyżej
60 roku życia z terenu naszej gminy.

W tym roku zostały przekazane środki na realizację zadania
w wysokości 118.600,00 zł. Gmina Iwanowice na wsparcie
seniorów przeznaczyła 71.160,00 zł, a z Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego pozyskała 47.440,00 zł.

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” zostały
utworzone dwa Kluby Seniora w Poskwitowie Starym
i w Władysławie, które funkcjonują od poniedziałku do
czwartku. Działanie klubów rozpoczęło się uroczystym
balem w Władysławie na który przybyli seniorzy z całej
gminy oraz zaproszeni goście, w tym Seniorki z Miechowa
i reprezentacja Seniorów z Olkusza. Zaproszenie przyjęli
również przedstawiciele Stowarzyszenia Manko i Głosu
Seniora. Przy tej okazji mogliśmy gościć także panią Joannę
Migacz z Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie.

Seniorzy, którzy zgłosili chęć udziału, aktywnie uczestniczyli
w proponowanych zajęciach terapeutycznych,
rehabilitacyjno-ruchowych oraz zajęciach kulinarnych.
Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowany
zespół instruktorów i terapeutów, który służył pomocą i dbał
o dobrą kondycje i samopoczucie naszych podopiecznych.

Odbyły się różne spotkania na które zostali zaproszeni
profesjonaliści z dziedziny zdrowia, zdrowego stylu życia
oraz bankowości. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia
pod okiem informatyków, dzięki którym seniorzy mogli
pogłębić wiedzę na temat obsługi komputera.

W tym minionym roku udało się zorganizować liczne
wyjazdy kulturalne do kina, teatru, muzeum i wyjazdy
na baseny.

Jednak strzałem w dziesiątkę okazały się zajęcia kulinarne
i zajęcia z rękodzieła to dzięki nim panie poznały przeróżne
techniki tworzenia ozdób m,in. z papieru,rajstop,sznurka.
Ich wspaniałe prace mogliśmy podziwiać na Turnieju
Sołectw.

Warto wspomnieć o uroczystościach i imprezach Gminnych
w które z dużym zaangażowaniem włączyli się Seniorzy
z naszej Gminy.

Za wspólnie spędzony czas serdecznie dziękujemy wszystkim
seniorom z Gminy Iwanowice. Po tym roku wiemy, że na
Was zawsze możemy liczyć! To dzięki Waszemu
zaangażowaniu wiemy, że to co robimy dla Was ma sens.
Gratulujemy pomysłów i odwagi.

Agnieszka Gronowska

Podsumowanie projektu Senior +
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Rok 2019 to rok jubileuszu 101 lat Odzyskania przez
Polskę Niepodległości. W naszej Gminie obchody tej
pięknej rocznicy trwały kilka dni, w ciągu których wszyscy
dawaliśmy wyraz naszej wdzięczności i radości z Wolności
którą możemy się dziś cieszyć. Staraliśmy się w obchody
zaangażować mieszkańca w każdym wieku - i to się udało.

W gminne obchody aktywne włączyli się również Seniorzy
z wszystkich Klubów działających na naszym terenie.
11 listopada uczestniczyli w uroczystościach oficjalnych,
Mszy Świętej oraz I Lekcji Śpiewu Pieśni Patriotycznych,
śpiewając nie tylko z wszystkimi, ale również na scenie.
W Gminnych Biegach Niepodległościowych 9 listopada
mimo chłodu pokonywali trasę 4,5 km, czego im serdecznie
gratulujemy i zazdrościmy takiego hartu ducha
oraz kondycji. Seniorzy również jako widzowie
uczestniczyli w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych
oraz w Wieczorze Literackim. Za aktywny i czynny udział
wszystkim Seniorom serdecznie dziękujemy.

Monika Świątek

Niepodległość z seniorami

ASA LOWE - Akademia aktywnego seniora

W czerwca 2019 roku seniorzy Gminy Iwanowice realizowali
projekt ASA LOWE – Akademie Aktywnego Seniora przy
LOWE w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
W ramach tego projektu odbywały się zajęcia : sprawny
umysł – sprawne ciało oraz spotkania ze sztuką – kreatywnie
i twórczo – rozwijanie umiejętności twórczych. W zajęciach
uczestniczyli Seniorzy z Widomej, Sieciechowic, Celin
oraz Poskwitowa Nowego, a prowadzone one były przez
Panią Krystynę Kowalczyk i Martę Stępień – Nalewajko.
Dodatkowo seniorzy z całej gminy uczestniczyli w zajęciach

rozwijających kompetencje społeczne – aktywny senior
w przestrzeni publicznej. W ramach tych zajęć seniorzy
wzięli udział w Gminnym Biegu Niepodległości
oraz spotykali się z dziećmi głównie z Planety Marzeń –
Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży. Na spotkaniach
grali w gry i planszówki, wspólnie sobie wróżyli
i przygotowali spotkanie ze Św. Mikołajem. Zajęcia były
kontynuacją realizowanego w latach ubiegłych programu
LOWE, a finansowane były ze środków pozyskanych przez
współpracująca z nami Fundację Małopolską Izbę
Samorządową.

Monika Świątek
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W roku bieżącym 24 grudnia mija 20–ta rocznica śmierci
Antoniego Walaszczyka - założyciela a potem długoletniego
kustosza Izby Regionalnej, a potem Muzeum Regionalnego
w Iwanowicach.

W ciągu tych minionych dwóch dekad wyrosło młode
pokolenie, które siłą rzeczy nie może znać tego człowieka,
urodzonego w ziemi sieradzkiej, a przybyłego do Gminy
Iwanowice i osiadłego w Maszkowie. My starsi, wiemy jak
nieubłagany czas szybko mija. Moja znajomość z panem
Antonim Walaszczykiem zaczęła się przed ćwierćwieczem,
kiedy to na uroczystość jubileuszu 700 – lecia Iwanowic
ukazała się książeczka „Zarys dziejów Iwanowic” autorstwa
niżej podpisanego.

Wspólne zainteresowania historią lokalną stało się kanwą,
podstawą naszych przyjacielskich relacji. Pan Antoni
Walaszczyk - magister, inżynier architekt - posiadał wiele
zainteresowań. Był człowiekiem udzielającym się aktywnie
w wielu dziedzinach. Został między innymi członkiem
Komisji Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. Tak więc z ramienia PTTK działał aktywnie
w Komisji Opieki nad Zabytkami. Znał różne miejsca
i zabytki, znajdujące się w bliższej i dalszej okolicy. Jeździł też
na krajowe spotkania, wygłaszając fachowe, bardzo ciekawe
referaty i prelekcje. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku zabrał mnie z sobą na konferencję PTTK
do Głuchowa, koło Kalisza. Pośród lasów wyłonił się piękny
neogotycki zamek wybudowany przez Izabellę
- z Czartoryskich - Działyńską. Arystokratka ta była córką
księcia Adama Czartoryskiego. Tym samym była też
prawnuczką Augusta Aleksandra Czartoryskiego, twórcy
książęcej fortuny rodowej Czartoryskich i miedzy innymi
właściciela naszych Iwanowic. Tak więc
zebrani z całej Polski, wybrani członkowie
PTTK, którym leżały na sercu losy dóbr
materialnych, pozostawionych przez
przodków – zasiedli w pięknej stylowej sali,
słuchając wykładów znawców ochrony
zabytków, zarówno kościołów, kaplic
i kapliczek, jak też i świeckich zabudowań,
także i tych zbudowanych przez wiejskich
budowniczych. Pamiętam jak nasz architekt
Antoni Walaszczyk z pasją chwalił mądrość
dawnych wiejskich budowlańców, którzy
z tanich, zdrowych materiałów - słomy, gliny,
drewna i cegieł - tworzyli funkcjonalne strychy
chat wiejskich, zapewniając nawet zimą
dodatnią temperaturę. Strzecha bowiem, którą
zimą przykrył śnieg była dobrym termo-
izolatorem, a ceglane ciągi kominowe

promieniowały ciepłem. Tak więc na strychach mogły
spokojnie przezimować jabłka, ułożone na glinianej
polepie, przykryte warstwą plew. Pan Walaszczyk zajmująco
opowiadał o kulturze, sposobie wyrobu dawnych
podstawowych narządzi rolniczych, ot choćby cep. Dwa
kije i skóra, co to za kultura – ktoś powie - a jednak,
stosowano przy ich wykonaniu pewne zasady, dzięki
którym części: dzierżak, bijak i gozła, czyli ten kawałek
skóry zachowywały odpowiednie rozmiary. Narzędzie było
przez to funkcjonalne i przystępne w pracy, zarówno
w rękach małego jak i dużego mężczyzny. Antoni
Walaszczyk posiadał wiele ciekawych informacji o innych
narzędziach i przedmiotach, eksponatach, znajdujących się
na wyposażeniu muzeum w Iwanowicach. W czasie tamtej
wizyty w tej bliższej Wielkopolsce pan Walaszczyk poprosił
swego kolegę, aby ten bardzo wolno przejechał przez
sieradzką wieś Małków. Mówił z sentymentem, że to jego
rodzinne strony, jakby przeczuwał, że już tutaj nie wróci.
Skierowaliśmy się też wówczas do Tubądzina. Znajduje się
tam nie tylko znana wytwórnia płytek ceramicznych,
ale także stoi tam dawny obszerny dwór, w którym znajduje
się muzeum rodu Walewskich. Mnie szczególnie
zaciekawiły dwa obrazy olejne, przedstawiające Michała
Walewskiego herbu Kolumna i jego żoną Salomeę
z Psarskich. Małżeństwo to w 1792 roku nabyło Dobra
Iwanowic. Pan Antoni wspominał że podobnie jak
Walewscy pod koniec XVIII wieku, tak on pod koniec
wieku XX z ziemi sieradzkiej przeniósł się do Iwanowic.
W drodze powrotnej narzekał, że mieszkańców wsi polskich
ogarnia coraz bardziej syndrom szklanych domów. -

DZWUDZIESTA ROCZNICA ŚMIERCI
ANTONIEGO WALASZCZYKA
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Niechaj ludzie budują te wyśnione przez pisarza Stefana
Żeromskiego z „Przedwiośnia” domy ze szkła, ale na litość
boską, niech nie niszczą do cna wszystkich dawnych budynków.
Zacytował on wówczas poetę Adama Asnyka:

„Ale nie niszczcie przeszłości ołtarzy,

choć macie sami doskonalsze wznieść.

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

miłość ludzka stoi tam na straży

i wy winniście im cześć”.

Zaraz po osiedleniu się naszej gminie, pan Walaszczyk
przemyśliwał, aby stworzyć chociaż jakiś mały skansen,
drewnianą chałupę, chlew i stodołę. Wszystkie dachy pod
strzechą. Taka drewniana chałupa stała wówczas jeszcze
w celującym miejscu w Iwanowicach koło zagrody Jana Jasiówki
„Ogrodnika”. Porzucił jednak ten zamiar z powodu braku
funduszy. Później przekonał się ile trudu i znoju wycierpiał przy
wykupie domu Jędrychowskich, budynku dawnej dworskiej
karczmy, w której umieszczono zbiory z dawnej Izby
Regionalnej. Antoni Walaszczyk miał jeszcze zamiar,
aby poszerzyć zbiory o duże eksponaty, np.: wozy, sanie, bryczki,
wolanty, młocarnie, wialnie, kierat, wiązałkę, żniwiarkę,
kosiarkę itp.

Miał ciche marzenie, że może iwanowicka stodoła
plebańska by się do tego nadawała - jak w rodzinnej
miejscowości Karoliny Kózkówny w Zabawie koło
Tarnowa. Widział też w swoich myślach dach
iwanowickiego kościoła pokryty trwałymi łupanymi
gontami. Ówczesny małopolski konserwator zabytków
miał mu podobno oświadczyć: „Antoś te marzenia cię
przerastają”.

Rzeczywiście tych marzeń nie udało się zrealizować
naszemu architektowi z wizją. Pan Antoni Walaszczyk
zostawił po sobie wiele zapisów, maszynopisów, map
i rękopisów. Gdy coś zaobserwował, zobaczył to zaraz
zapisywał. A wiec zapisy, notatki, a do tych notatek jeszcze
jakieś notatki, często teraz się przydają, przybliżając tamte
realia drugiej połowy XX wieku wraz z rysunkami
technicznym różnych obiektów. Otaczał się ciekawymi
ludźmi, między innymi: Julianem Piwowarskim
z Miechowa, księdzem Tomaszem Banachem, księdzem
Edwardem Błautem, Janem Jasiówką „Ogrodnikiem”
Janem Jasiówką „Fotografem” Feliksem Kucalą, Fyrzusem
Wenhrynowiczem, Michałem Lepiarczykiem i wielu
innymi. Zapewne i dzisiaj jest wśród żyjących niemała
grupa, którym wciąż głęboko w sercu leży zachowanie
historycznego, materialnego dziedzictwa naszych
przodków, naszej małej ojczyzny. Tym optymistycznym
akcentem kończę swoje rozważanie o zmarłym przed 20 laty
tytanie myśli i czynu - Antonim Walaszczyku.

Adam Miska
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KALENDARZ GMINNO-STRAŻACKI NA ROK 2020
JUŻ DOSTĘPNY!

lodowisko

Lodowisko czynne:
W terminie od 26.12.2019 r. do 06.01.2020 r.
oraz ferie zimowe 27.01.2020 r. - 09.02.2020 r.

Poniedziałek - Sobota - 10.00 - 14:00 oraz 15.00 - 20.00
Niedziela i Święta - 12.00 - 20.00

W terminie od 7.01.2020 r. do 26.01.2020 r.
oraz 10.02.2020 r. do 1.03.2020 r.
Poniedziałek- środa - nieczynne
Czwartek - Piątek - 15.00 - 20.00

Sobota 10.00 - 14.00 oraz 15.00 - 20.00
Niedziele i Święta 12.00 - 20.00

Indywidualna rezerwacja dla szkół
i grup zorganizowanych

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
Cennik:

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

KARTĄ „DUŻEJ RODZINY” i Kartą Seniora wejście bezpłatne

Na wszystkich czekają gorące przekąski oraz rozgrzewające napoje.
Kontakt w sprawie lodowiska: Szymon Wesołowski tel. 509 075 294

Termin zamknięcia lodowiska uzależniony jest od warunków
atmosferycznych i frekwencji.


