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Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Głosu
Iwanowic w roku 2020. W tym numerze przeczytacie
Państwo o wydatkach gminnych planowanych na rok
2020, w szczególności o planowanych inwestycjach na
terenie całej Gminy. Sięgając po naszą gazetę dowiecie
się jakie nastąpiły ważne zmiany w systemie odbioru
odpadów komunalnych i jakie nazwy będą w przy-
szłości miały ulice sołectwa Żerkowice. Dowiecie się
Państwo również, co słychać w naszych placówkach
oświatowych, jakie działania podejmuje Gminne
Centrum Kultury i Bibliotek oraz jak aktywnie
spędzają czas nasi seniorzy. Będziecie mogli poczytać
o licznych wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
które mały miejsce na naszym terenie.

Drodzy Państwo, w tym tak trudnym czasie epidemii
dla wszystkich życzę dużo zdrowia i wytrwałości.
Proszę oderwać się na chwile od trosk dnia codzien-
nego, zaparzyć kawę albo herbatę, usiąść wygodnie
w fotelu i poczytać nasz kolejny numer Głosu
Iwanowic. Na nadchodzące Święta Wielkanocne mimo
obecnie panującej sytuacji życzę spokoju, miłości oraz
smacznej Święconki w gronie najbliższej rodziny. Mam
nadzieję, że z większością z Państwa już w najbliższym
czasie będę mogła się spotkać osobiście, czego sobie
i wszystkim życzę.
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Redaktor Naczelna
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Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań
w gronie rodziny.

Obfitych łask i błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych
z radosnym "Alleluja!"

Edward Stopiński
Przewodniczący Rady Gminy

Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
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z życia Gminy

Szanowni Państwo,

W połowie marca odstąpiłem od umowy na wywóz odpadów
komunalnych przez firmę TAMAX z terenu Gminy
Iwanowice.

Odstąpienie nastąpiło zgodnie z paragrafem 7 ust. 1 pkt 1
umowy FK.272.16.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
„zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
w szczególności, gdy: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach”.

Istotna zmiana okoliczności to zdarzenia, którego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Planując i organizując system gospodarowania odpadami
komunalnymi w roku 2020 Gmina Iwanowice opierała się
Raportach z wykonania usługi w 2019 r. złożonych przez
firmę TAMAX. I tak, na przykład w Raportach za listopad
i grudzień 2019 r. wykazano, że np.: ilość odebranych
odpadów o kodzie 15 01 02 wyniosła 3,60 Mg (listopad)
i 4,10 Mg (grudzień). Następnie – odpady o kodzie 15 01 07
odebrano w listopadzie w ilości 4,90 Mg, w grudniu w ilości
5,10 Mg. W dniu 10 lutego br. wpłynęły do Urzędu Gminy
Korekty Raportów z miesięcy listopad i grudzień 2019 r. gdzie
drastycznie wzrosła ilość odebranych odpadów o wskazanych
powyżej kodach. I tak: odpady o kodzie 15 01 02 wykazano
w miesiącu listopadzie w ilości 54,10 Mg, odpady o kodzie
15 01 07 w ilości 40,40 Mg. W grudniu ilości te kształtowały
się następująco: odpady o kodzie 15 01 02 – 54,10 Mg,
odpady o kodzie 15 01 07 – 40,60 Mg.

Powyższe wskazuje, iż Gmina Iwanowice winna ponownie
skalkulować system gospodarowania odpadami komunalnymi
i powtórzyć procedurę udzielenia zamówienia publicznego
podmiotowi zewnętrznemu. Łącznie w miesiącu listopadzie
2019 r. zebrano 71,48 Mg odpadów, w grudniu 32,30 Mg,
a już w styczniu 2020 r. 330,27 Mg (to jest ponad 330 ton).
Do przetargu Gmina, w oparciu o wskazywany tonaż, przyjęła
1 500,00 Mg odpadów, czyli 125,00 Mg miesięcznie.

Kwota za cały rok zgodnie z umową miała wynosić
1 275 004,80 zł. Obecne opłaty za odbiór odpadów wynoszą
w Gminie Iwanowice 17 zł za 1 do 4 osoby i 15 zł za każda
następną. Przy odbiorze takiej ilości odpadów jaką podał
TAMAX w styczniu 2020 r. czyli: 330,27 Mg x 12 miesięcy
= 3 963,24 Mg to kwota za cały rok wyniosłaby: 3 963,24 Mg
x 850 zł/Mg = 3 368 754,00 zł. Aby skalkulować system
Gmina musiałaby podnieść opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do wysokości: 35 zł za 1 do 4 osoby
i 32 zł za każda następną.

Ważne Zmiany w systemie
zbiórki Odpadów komunalnych

Okoliczności wskazują jednoznacznie na zaistnienie
przesłanek do skorzystania przez Gminę z możliwości
odstąpienia od umowy.

Warto zaznaczyć, iż Gmina wielokrotnie sygnalizowała
wątpliwości i zastrzeżenia związane z wykonywaniem przez
TAMAX przedmiotowej umowy w miesiącu styczniu
i lutym 2020 r. Potwierdza to rozległa korespondencja,
w której TAMAX był wzywany do wyjaśnień dotyczących
ilości odpadów czy do udostępnienia Gminie dostępu do
portalu internetowego umożliwiającego kontrolę trasy
przejazdu pojazdów. Pomimo wezwań do przedkładania
informacji nt. wagi odbieranych odpadów firma TAMAX
nie wyraziła zgody na ważenie pojazdów przed i po odbiorze
odpadów co uniemożliwiło Gminie weryfikację
podawanych danych.

Z dniem 16 marca br. usługi w zakresie wywozu odpadów
komunalnych na terenie Gminy Iwanowice będzie
świadczyła firma Zakład Usług Komunalnych Romuald
Kwiecień z Prądnika Korzkiewskiego. Umowa
interwencyjna z tym podmiotem została podpisana do czasu
wyłonienia kolejnego wykonawcy w oparciu o postępowanie
przetargowe.

Harmonogram wywozu odpadów zawiera zmiany. Pierwsza
dotyczy odbioru odpadów segregowanych. Od tej pory
szkło, plastik i papier będą odbierane wspólnie w drugim
terminie odbioru odpadów zmieszanych.

Druga zmiana dotyczy odbioru odpadów z Iwanowic
Dworskich i Włościańskich, Grzegorzowic Małych
i Wielkich oraz Krasieńca Zakupnego, Krasieńca Starego,
Sułkowic i Żerkowic. Odpady te dotychczas były odbierane
w środy. Od 16 marca ich odbiór będzie w inne dni (zgodnie
z załączonym harmonogramem).

Terminy wywozu odpadów biodegradowalnych pozostają
bez zmian.

Terminy wywozu odpadów z pozostałych miejscowości
naszej gminy pozostają bez zmian. Nowy harmonogram
publikujemy w załączeniu.

Gmina Iwanowice na potrzeby prowadzenia gospodarki
odpadami zakupiła dla mieszkańców pojemniki na odpady
zmieszane, za które zapłaci z budżetu ponad 200 000 zł.
W zależności od liczby osób w rodzinie przysługuje Państwu
możliwość użyczenia pojemnika 120 litrowego – dla
nieruchomości, w której mieszka do 4 osób i 240 l –
powyżej 4 osób.

Uwaga! Przez okres obowiązania umowy interwencyjnej
nieczynny będzie PSZOK. Działalność Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów rozpocznie się w czerwcu br.

Robert Lisowski
Wójt Gminy
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z życia Gminy

POJEMNIK WRZUCAMY NIEWRZUCAMY

PAPIER

opakowania papierowe, kartony
papierowe, ulotki, kalendarze, zeszyty

bez platikowych okładek, zredukowane
kartki, czasopisma, gazety

ręczników papierowych, husteczek higienicznych, papierów
powleczonego folią, kartonów po sokach i mleku, papierowych

opakowań po materiałach budowlanych, tapet, pieluch,
podpasek, zatłuszczonego papieru

SZKŁO

potłuczone szkło, butelki szklane i słoiki,
butelki po napojach alkocholowych,
szklane opakowania po kosmetykach
i perfumach jeśli są wielosurowcowe

żarówek, luster, okien, szkła zbrojonego, termometrów,
monitorów i kineskopów, ceramiki i porcelany, szkła

żaroodpornego, opakowań po lekach, reflektorów, zniczy
z woskiem

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

plastikowe opakowania i kartony
po napojach, nakrętki, opakowania po

produktach spożywczych i kosmetykach,
plastikowe torby i reklamówki, puszki
po konserwach, aluminium, metale

kolorowe (np. miedź, cynk, mosiądz),
kapsle i nakrętki od słoików

butelek i wszelkich innych pojemników z zawartością,
plastikowych zabawek, opakowań po lekach, części

samochodowych, zużytych baterii, puszek i pojemników po
farbach i lakierach, sprzętu AGD i RTV

BIO

warzywa i owoce, skoszona trawa, liście,
kwiaty, gałęzie, trociny, kora,

niezaimpregnowane drewno, resztki
jedzenia

kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, popiołu,
leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych,

ziemi i kamieni oraz innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

ZMIESZANE
Tu wrzucamy wszystko to, czego nie mogliśmy wrzucić do kolorowych pojemników z wyłączeniem substancji

niebezpiecznych (np. kwasów), leków, baterii oraz odpadów wielkogabarytowych (np. sprzęt AGD, sofa
lub gruz)

• ODPADY KOMUNALNE •

Jak segregować śmieci?

Widoma, Maszków,
Zalesie, Domiarki,
Poskwitów Nowy,
Poskwitów Stary

Władysław,
Grzegorzowice Małe,
Grzegorzowice Wielkie,

Celiny

Damice, Narama,
Żerkowice

Krasieniec Stary, Krasieniec
Zakupny, Sułkowice,
Iwanowice Dworskie,

Iwanowice Włościańskie

Sieciechowice, Lesieniec,
Zagaje, Biskupice,

Przestańsko

16.03.2020 17.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 23.03.2020

6.04.2020
20.04.2020

7.04.2020
21.04.2020

2.04.2020
6.04.2020

3.04.2020
17.04.2020

9.04.2020 (czw.)
27.04.2020

Pierwszy i trzeci
poniedziałek miesiąca

Pierwszy i trzeci wtorek
miesiąca

Pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca

Pierwszy i trzeci piątek
miesiąca

Drugi i czwarty
poniedziałek miesiąca

Widoma, Maszków,
Zalesie, Domiarki,
Poskwitów Nowy,
Poskwitów Stary

Władysław,
Grzegorzowice Małe,
Grzegorzowice Wielkie,

Celiny

Damice, Narama,
Żerkowice

Krasieniec Stary, Krasieniec
Zakupny, Sułkowice,
Iwanowice Dworskie,

Iwanowice Włościańskie

Sieciechowice, Lesieniec,
Zagaje, Biskupice,

Przestańsko

16.03.2020 17.03.2020 17.03.2020 20.03.2020 23.03.2020

20.04.2020 21.04.2020 21.04.2020 17.04.2020 27.04.2020

Trzeci poniedziałek miesiąca Trzeci wtorek miesiąca Trzeci wtorek
miesiąca Trzeci piątek miesiąca Czwarty poniedziałek

miesiąca

Harmonogram odbioru odpadów
na okres od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.
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Odpady biodegradowalne (BIO) odbierane są w drugi piątek i czwarty czwartek miesiąca
(26 marca, 10 i 23 kwietnia)BIO
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Iwanowicka Akademia Futbolu

507705475DOŁĄCZDOŚWIATA RUCHU IZDROWIAZ !IAF iafakademia@gmail.com

TU JESTEŚMY: CELINY/ DAMICE/ IWANOWICE / NARAMA / SIECIECHOWICE/ WIDOMA

IWANOWICKA
AKADEMI A FUTBOLU

- Profesjonalnawykwalifikowana kadra trenerska
- indywidualne podejściedokażdegouczestnika
- profesjonalny systemszkoleniowo- organizacyjny
- apteczka bezpieczeństwa nakażdychzajęciach IAF
- świadomyrozwój sprawnościzwracając uwagę na
każdydetal w rozwoju.
- profesjonalnysprzęt sportowy

Conaswyróżnia ?

Czegounasdoświadczysz?

- bezpiecznezajęcia sprawnościoweoraz piłkarskie
- zajęciatematyczne
- rozgrywkiwewnętrzne
- kolonialetnia
- półkoloniazimowa
- wydarzenia okolicznościowenp.mikołajki
- rozgrywkizewnętrzne
- dogłębnaanaliza fizyczna sportowca
- dodatkowe treningipiłkarskie

sprawność+piłka nożna

ŚWIAT RUCHUI ZDROWIA
Projekt dofinansowany z budżetu GminyIwanowice

507705475DOŁĄCZDOŚWIATA RUCHU IZDROWIAZ !IAF iafakademia@gmail.com

TU JESTEŚMY: CELINY/ DAMICE/ IWANOWICE / NARAMA / SIECIECHOWICE/ WIDOMA

IAF CHEERLEADERS

- Profesjonalnawykwalifikowana kadra szkoleniowa
- indywidualne podejściedokażdegouczestnika
- profesjonalny systemszkoleniowo- organizacyjny
- apteczka bezpieczeństwa nakażdychzajęciach IAF
- świadomyrozwój sprawnościzwracając uwagę na
każdydetal w rozwoju.
- profesjonalnysprzęt sportowy

BEZPIECZNY ŚWIADOMYROZWÓJ

Conaswyróżnia ?

Czegounasdoświadczysz?

- bezpiecznezajęcia
- występy artystyczne na turniejachpiłkarskich
- zajęciatematyczne
- kolonialetnia
- półkoloniazimowa
- wydarzenia okolicznościowenp.mikołajki

sprawność+taniec

zaprasza do zapisów!



z życia Gminy

Jakość wody
Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków podajemy do
wiadomości publicznej informację o jakości wody z wodociągów
zaopatrujących w wodę pitną gminę Iwanowice.

Szczegółowe informacje z badań wody dostępne są na stronie
Przedsiębiorstwa Komunalnego "Nad Dłubnią":

www.pkndiwanowice.pl/jakosc-wody

8 | Głos Iwanowic

Bezpłatna sieć WIFI jest już dostępna w 13-tu
punktach w Gminie Iwanowice. Są to zarówno
miejsca publiczne jak i budynki użyteczności
publicznej. Zapraszamy do korzystania. Zadanie
zostało zrealizowane z środków finansowych Unii
Europejskiej. Gmina Iwanowice otrzymała na ten cel
15 000 euro.

LO����ZA��� MI���C�
D�I�Ł��I� T�� AP

Widoma plac zabaw
+ szkoła Out + In

Iwanowice Centrum
Rekreacyjne Out

Celiny boisko
+ szkoła Out + In

Sieciechowice orlik + szkoła Out + In

Grzegorzowice szkoła In

Grzegorzowice boisko Out

Żerkowice plac zabaw Out

Narama szkoła
+ boisko Out + In

Narama remiza In

Władysław remiza In

Poskwitów Stary świetlica In

Damice remiza In

Biskupice Centrum
Rekreacyjne Out

Darmowowe punkty WiFi

Przedsiębiorstwo
komunalne „nad dłubnią”
Uprzejmie informujemy, że przedsiębiorstwo

posiada nową stronę internetową:
www.pkndiwanowice.pl
oraz nowy e-mail:

sekretariat@pkndiwanowice.pl
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• PIT DLA GMINY •z życia Gminy

Płać podatki tam, gdzie mieszkasz!

PIT dla Gminy Iwanowice!

Przypominamy! Pieniądze z podatku
dochodowego trafiają w 38 proc. do
budżetu gminy od osób, którzy są

zameldowani lub wskażą jako miejsce
zamieszkania teren danej gminy.

Szanowny Mieszkańcu,

Twoje podatki wrócą do Ciebie, jeśli w zeznaniu
podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania

Gminę Iwanowice.

Na co przeznaczyliśmy pieniądze w 2019 r.
można dowiedzieć się na stronie internetowej:
www.nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/

iwanowice/2019

Wypełniając zeznanie podatkowe można
skorzystać z dostępnego na naszej stronie

programu do rozliczenia:
www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-iwanowice/

Właściwym dla gminy Iwanowice jest Urząd
Skarbowy w Proszowicach.

Rozliczając PIT warto też przekazać 1%
podatku na rzecz Organizacji Pożytku

Publicznego.

Dokonanie rozliczenia za pomocą wyżej
wymienionej strony niesie za sobą korzyść dla
samego rozliczającego w postaci możliwości
uzyskania podpowiedzi systemu dot. ulg
podatkowych. Dzięki temu można dowiedzieć się,
że przysługuje ulga, o której się wcześniej nie
wiedziało. Strona została zaprogramowana w taki
sposób, by nie było możliwości popełnienia błędu
podczas uzupełniania. Jest to narzędzie bardzo
łatwe w obsłudze. Złożenie zeznania zostaje
potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem
Odbioru. Warto wspomnieć, że dla osób
korzystających przewidziano przyspieszony zwrot
podatku (45 dni).
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• INWESTYCJE •z życia Gminy

Budżet 2020 roku przewiduje kolejne duże inwestycje w naszej
Gminie. Wraz z tzw. wydatkami niewygasającymi w przyszłym
roku całkowite wydatki budżetu osiągną prawie 60 mln
złotych, w tym wydatki na inwestycje zaplanowane są na kwotę
ponad 19 mln złotych.

Największe inwestycje to budowa kanalizacji sanitarnej
w Iwanowicach, Maszkowie, Lesieńcu oraz w Sieciechowicach;
dokończenie budowy ścieżek rowerowych; inwestycje
oświatowe (w tym budowa nowej sali gimnastycznej
w miejscowości Sieciechowice) oraz rewitalizacja Rynku
w Sieciechowicach.

Przedstawiamy tabele ukazujące dane przyszłorocznego
budżetu.

Budżet
Gminy Iwanowice
na 2020 rok

PLANOWANE DOCHODY
W 2020 ROKU

51 045 064,57 zł

w tym:

Dochody
bieżące 42 486 829,87 zł

Dochody
majątkowe 8 558 234,70 zł

Na dochody bieżace składają się m. in.:

Wpływy
z podatków

i opłat
lokalnych

2 711 981,19 zł

Udział gminy
w podatkach
PIT i CIT

8 791 424,00 zł

Subwencja
oświatowa 9 869 523,00 zł

Subwencja
wyrównawcza 3 527 351,00 zł

Dotacja
przedszkolna 356 376,00 zł

Świadczenie
wychowawcze

(500+)
10 006 735,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W 2020 ROKU

wydatki majątkowe 17 778 640,00 zł

wydatki w zakresie funduszu
sołeckiego 547 555,91 zł

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE:

Budowa chodników i poboczy
przy drodze wojewódzkiej 500 000,00 zł

Modernizacja dróg gminnych ok. 800 000,00 zł

Ścieżka rowerowa Maszków -
Iwanowice 1 140 674,00 zł

Ścieżka rowerowa (Iwanowice -
Biskupice) 850 721,00 zł

Rewitalizacja Sieciechowice 1 000 000,00 zł

Wydatki majątkowe dla OSP 674 000,00 zł

Budowa sali gimnastycznej
w Sieciechowicach 2 200 000,00 zł

Pozostałe wydatki w oświecie 400 000,00 zł

Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej (projekty unijne +
Ulesie)

7 567 797,00 zł

Projekty w zakresie wymiany
pieców oraz instalacje OZE 2 576 963,30 zł

Utylizacja azbestu 39 000,00 zł

Rozbudowa oświetlenia
ulicznego 69 057,40 zł

Modernizacja świetlic
(Lesieniec, Widoma, prace
konserwatorskie przy kapliczce
w Domiarkach)

60 000,00 zł

Plac zabaw w Poskwitowie
Starym 167 857,34 zł



OSP Widoma otrzymała
z Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej za pośrednictwem
Komendy Wojewódzkiej PSP
w Krakowie samochód marki
KIA CEED z roku 2009.
Samochód ten otrzymał
numery operacyjne i wszedł do
taboru pojazdów OSP Gminy
Iwanowice. Dziękujemy
Tomaszowi Glaz - druhowi
z OSP Widoma - za pomoc
w pozyskaniu tego samo-
chodu.
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PLANOWANEWYDATKI
W 2020 ROKU

58 225 064,01 zł

w tym:

Wydatki bieżące 40 446 424,01 zł

Wydatki
majątkowe 17 778 640,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami
stanowi niedobór budżetu w kwocie
7 179 000,44 zł, który zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych pożyczek.

Planowana kwota
przychodów 9 235 500,48 zł

w tym:

Pożyczka
zWFOŚiGW
(kanalizacja)

853 048,00 zł

Pożyczka
z MARR (rynek

+ parking
w Sieciechowicach

4 300 000,00 zł

Emisja obligacji
(spłata zadłużenia) 2 613 765,68 zł

Wolne środki 1 468 686,80 zł

Planowana kwota
rozchodów 2 055 501,04 zł

Rezerwa ogólna
budżetu

550 000,00 zł
(w tym 100 000 zł to rezerwa
oświatowa, a 169 500 zł to
rezerwa z zakresu zarządzania
kryzysowego)

Nowy samochód operacyjny
dla OSP w Widomej

Dotacje dla
klubów sportowych

Wójt Gminy przyznał na 2020 r. kwotę 158 000 zł dotacji dla
klubów sportowych. Orzeł Iwanowice otrzyma 64 000 zł, Novi
Narama - 41 000 zł, Czarni Grzegorzowice - 35 000 zł,
a Iwanowicka Akademia Futbolu - 18 000 zł

Nowe łazienki
w szkole w Widomej
Zakończyliśmy remont dwóch łazienek w szkole w Widomej.
Wartość inwestycji to kwota 50 000 zł. Środki finansowe na ten
cel przeznaczyła Gmina Iwanowice.



• INWESTYCJE •

Poniżej przedstawiamy plan ulic z propozycjami nazw, które
zostały wstępnie ustalone na zebraniu wiejskim w dniu
28 lutego br. Ulice zaznaczone żółtym kolorem są drogami
prywatnymi, w związku z tym prosimy właścicieli tych
nieruchomości o złożenie wniosku o nadanie nazwy ulicy. Nie
jest to obowiązkowe. Jeśli wnioski nie zostaną złożone to nazwy
dla tych dróg nie będą nadane. Prosimy, aby nazwy nie
pokrywały się z dotychczas nadanymi w Gminie Iwanowice.
W załączeniu prezentujemy wykaz dotychczas nadanych nazw

ulic w naszej gminie. Kolejne zebranie wiejskie zostanie
zwołane po odwołaniu stanu epidemicznego w naszym kraju.
W związku z tym konsultacje w zakresie nazw ulic dla
miejscowości Żerkowice będą trwały do czasu kolejnego
zebrania. Propozycję prosimy przesyłać mailowo na adres:
sekretariat@iwanowice.pl lub tadamek@iwanowice.pl.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny
z pracownikiem Urzędu Gminy: tel. 12 388 40 03 wew. 19 –
p. Tomasz Adamek.

z życia Gminy
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W ostatnim czasie przeprowadzono remont pomieszczeń
gospodarczych zlokalizowanych w garażu przy budynku
Urzędu Gminy. Wyremontowane pomieszczenia
przeznaczone będą na Archiwum Zakładowe UG.
W ramach prac:
- wykonano remont sufitu podwieszanego i pomalowano
ściany po uprzednim położeniu gładzi;
- na podłodze zostały położone płytki;
- wyremontowano łazienkę;
- wymieniono 4 okna, drzwi wejściowe i drzwi garażowe;
- zamontowano 6 nowych lamp;
- wykonano niezbędne prace kanalizacyjne;
- wymieniono na części dachu pokrycie i ocieplono
ściany;
- wydzielono osobne pomieszczenie, w którym znajduje
się agregat prądotwórczy;
- w całym budynku zamontowano grzejniki centralnego
ogrzewania.

Koszt realizacji prac remontowych w garażu
wyniósł 50 000 zł.

Remont pomieszczeń
Archiwum w Urzędzie Gmny

Ulice dla miejscowości Żerkowice
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Jubileusz setnych urodzin

Dnia 21 stycznia 2020 r. miało miejsce wyjątkowe
wydarzenie. Pani Aniela Piekara, mieszkanka
Krasieńca Zakupnego obchodziła swoje setne
urodziny. W tym dniu Jubilatce towarzyszyła
najbliższa rodzina.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Iwanowice na
ręce córki Pani Anieli – Józefy Derdaś zostały wręczone
kwiaty, dyplom, listy gratulacyjne oraz upominki.
Niewielu osobom dane jest świętować tak piękny
jubileusz. Wójt Gminy Iwanowice – Robert Lisowski
życzył dostojnej Jubilatce kolejnych lat życia w zdrowiu
i szczęściu rodzinnym oraz doczekania następnych
jubileuszy. Wręczył również listy gratulacyjne od
Premiera RP – Mateusza Morawieckiego oraz
Wojewody Małopolskiego – Piotra Ćwika.

Pani Aniela Piekara z domu Stachura urodziła się
21.01.1920 r. w Naramie. Jubilatka od 1920 roku jest
mieszkanką miejscowości Krasieniec Zakupny, ale
ostatnie lata ze względów zdrowotnych spędza u córki
– Józefy – w Krakowie. Córka wraz z synem sprawują
opiekę nad Panią Anielą. Pomimo wyjazdu do Krakowa
Pani Józefa często zabierała matkę do ojczystego domu
w Krasieńcu Zakupnym, często wspominały
i powracały do dawnych czasów. Pani Aniela tęskni za
domem. Wyszła za mąż 12.11.1938 r. roku za Juliana
Piekarę. Podczas swojego długiego życia doczekała się
5 córek i 3 synów, z czego troję dzieci zmarło
we wczesnym wieku. Jubilatka doczekała się 18

wnucząt, 19 prawnucząt i 1 praprawnuka. Pani Aniela
wspólnie z mężem prowadziła gospodarstwo rolne,
zajmowała się domem oraz wychowywaniem dzieci.
Mąż pracował w Kółku Rolniczym. Zmarł w 2002
roku. Jubilatka przez wiele lat należała do chóru
kościelnego w Naramie. Zawsze lubiła śpiewać i z tego,
co opowiada córka, śpiew i muzyka towarzyszy jej do
dzisiaj. Pani Aniela w młodości była bardzo „żywotną”,
energiczną i wesołą kobietą.

W uroczystości brali także udział Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Iwanowicach – Anna Tarko oraz
Zastępca Kierownika Urzędu Cywilnego – Renata
Cieślik. Wszyscy życzyli dla Pani Anieli dobrego
zdrowia oraz radosnych dni, pełnych życzliwości
i miłości osób najbliższych.

Setne urodziny to piękny wiek wypełniony
codziennymi radościami i troskami, a także pracą
i poświęceniem dla dobra bliskich. Pragniemy złożyć
słowa podziękowania za wszelkie trudy i pracę
minionych stu lat oraz za wiedzę i życiową mądrość
przekazywaną następnym pokoleniom. Serdecznie
gratulujemy i życzymy jak najlepszego zdrowia!
Wszystkiego dobrego!

Anna Tarko



Ostatnie pożegnanie byłego Komendanta Gminnego OSP
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Wszyscy z głębokim żale i smutkiem
oraz bólem serca przyjęliśmy
wiadomość o odejściu na wieczny
spoczynek byłego Komendanta
Gminnego OSP w Iwanowicach
druha Bogusława Lepiarczyka.
Swoją służbę iwanowickiej straży

rozpoczął w 1952 roku mając 19
lat. W czasie służby pełnij funkcję

naczelnika OSP Iwanowice przez 2 lata.
Funkcję Komendanta Gminnego pełnił od 1972 roku do
2007 r. tj. 35 lat. Jako Komendant Gminny był zaangażowany
w wyszkolenie druhów strażaków we wszystkich jednostkach
OSP Gminy Iwanowice. To on jako Komendant Gminny
uczył druhów strażaków musztry i przygotowywał jednostki
OSP do różnych uroczystości gminnych. Druh Bogusław nie
szczędził czasu na pomoc w czasie pożarów oraz innych klęsk
naszej Gminy. Komendant dbał o mienie strażackie
odwiedzając jednostki w naszej gminie przy okazji zebrań
sprawozdawczych przez 35 lat patrzył jak sprzęt strażacki jest
konserwowany i przechowywany a przy okazji dawał cenne
wskazówki.
Pamiętamy go jako człowieka uśmiechniętego, pogodnego
i wrażliwego. Chętnie udzielał pomocy potrzebującym. Po
przejściu w stan spoczynku nadal żywo interesował się OSP
Gminy Iwanowice. Za wszystkie zasługi dla OSP odznaczany
był odznakami związkowymi i państwowymi.
Z Państwowych odznaczeń posiadał Złoty i Srebrny Krzyż
Kawalerski, Złoty medal zasługi dla Ziemi Krakowskiej,
a z odznaczeń związkowych posiadał: Strażak Wzorowy, Medal
Brązowy, Medal Srebrny, Medal Złoty, Znak Związku
i najważniejsze odznaczenie strażackie - Medal Honorowy

im. Bolesława Chomicza. Warto również dodać, że druh
Bogusław w latach 1952-2001 był społecznym
korespondentem Głównego Urzędu Statystycznego, za co
wielokrotnie był nagradzany i odznaczany m.in. Odznaką
Honorową za Zasługi dla Statystyki RP oraz Złotą i Srebrną
Odznaką za pracę honorową. Pamiętam osobiście jak druh
Bogusław prowadził poczty sztandarowe wraz z druhami
w naszej gminie na uroczystościach kościelnych jak
i państwowych, a przygrywała mu Orkiestra Strażacka
„Naramianka” z Naramy.
To Ty druhu Bogusławie wprowadziłeś sztandary wszystkich
jednostek z gminy Iwanowice do tego kościoła, a dziś te
sztandary oraz druhowie strażacy z Twojej OSP Iwanowice
i innych jednostek oraz orkiestra przyszli pożegnać Ciebie,
mając w pamięci cały czas wspomnienia z tamtych czasów.
To dziś druhowie z jednostki OSP Iwanowice pełnią służbę
przy trumnie, a na barkach młodszych kolegów strażaków
przeniesiony zostaniesz na miejsce wiecznego spoczynku.
Orkiestra Strażacka zagra Ci tak jak w tamtych czasach marsze
generalskie. Dziś żegnają Cię władze gminy z Panem Wójtem
na czele, Rada Gminy, Oddział Gminny OSP, Zarząd OSP
Iwanowice wraz z druhnami i druhami oraz strażacy z całej
gminy u których zostaniesz na zawsze w pamięci jako wzorowy
strażak i Komendant Oddziału Gminnego OSP Iwanowice.
Druhu komendancie melduję, że wstawiliśmy się
w komplecie, aby swoją obecnością podziękować Ci za trudy
i wysiłki w służbie pożarniczej, aby oddać Ci ostatnią
przysługę, na którą w pełnił zasłużyłeś. Prosimy Boga, aby
wszystkie twoje uczynki wraz z Tobą przyjął do siebie.
Spoczywaj w pokoju. Cześć Twojej Pamięci!

Prezes Zarządu Gminnego OSP
Edward Stopiński

Przygnębiające, posępne przeżycia pod
Pieczerskiem. Podwójnie przeklęte!

Pozostała przytłaczająca pustka w Polsce
po prezydentach, pani prezydentowej,

politykach, parlamentarzystach,
posłach, posłankach.

Straciliśmy przywódców, przewodniczących,
prezesów, pilotów, personel pokładowy.

Pogrzeb pary prezydenckiej, pogrzeb
prezydenta, Pogrzeby, pogrzeby, pogrzeby...

Pogrzeby posłów Platformy, PIS-u,
poszczególnych przedstawicieli, prezesa

„Parafiady", prałata, pana Putry,
Przewoźnika, Potasińskiego, Pilcha.

Pogrzeb Pani Przyjałkowskiej,
Piskorskiej, bp polowego Płaskiego

powołanego przez papieża JP II,
pogrzeb pilota Protasiuka,

pozostałych Polaków pamiętających
o polskiej państwowości.

Polegli patrioci pracujący w poświęceniu,
przekonujący, prawi, pokonujący polskie

problemy, przyznający priorytety polskości
Pochowaliśmy podziwianych postularzy,

pogodnych, przesiąkniętych politycznymi
pomysłami.

Pogrążone państwo polskie pożegnało
przeróżnych przyjaciół.

Polska pożegnała Parę Prezydencką pełną
patriotyzmu, pokory, perspektyw,

poszanowania prawdy.

Elżbieta Żórawska-Dobrowolska - „ Polska płacze”
Ku pamięci ofiarom katasłrofy samolotowej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 r. o godz. 8:56

pod Smoleńskiem w Lesie Katyńskim.
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Ferie w OSP Widoma

Koncert Noworoczny orkiestry „tempo”
Wraz z nowym rokiem, Reprezentacyjna Orkiestra
„Tempo” Iwanowice zaprezentowała owoc swojej
całorocznej pracy na koncercie noworocznym 6 stycznia
2020. r w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Trójcy
Świętej w Iwanowicach.

Na tym małym muzycznym podsumowaniu,
obecni mogli usłyszeć tradycyjne kolędy
w rozbudowanych opracowaniach oraz
najbardziej znanych świątecznych hitach,
takich jak np. "All I want for Christmas is
You" autorstwa Mariah Carey. Druga część
koncertu przypominała o trwającym
karnawale. Prezentowane były piosenki,
do których aż chce się śpiewać czy też potupać
nogą. Było rockowo, ale i był też moment
uspokojenia, gdy orkiestra przedstawiła utwory
oscylujące w gatunku klasyki.

To wydarzenie z roku na rok jest coraz
lepsze i za każdym razem zaskakuje nas
czymś nowym. Orkiestra zapewnia,
że będzie jeszcze lepiej na zbliżającym się
wielkimi krokami jubileuszu orkiestry.
Do zobaczenia 19 lipca tego roku na
muzycznym podsumowaniu 110-ciu lat
działalności Reprezetacyjnej Orkiestry
„Tempo” z Iwanowic!

Martyna Szwaja

W tym roku OSP Widoma przygotowała zajęcia feryjne
dla dzieci. W pierwszy dzień młodzież miała okazję na
integrację podczas ćwiczeń z pierwszej pomocy. Odbyła
się również wycieczka do Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 5 w Krakowie. Pozwoliła ona zobaczyć jak

wygląda codzienna praca zawodowego strażaka. Młodzież
uczestniczyła także w nocy filmowej zorganizowanej
w remizie. W czasie odbywania się zajęć feryjnych dzieci
mogły zapisać się do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Daria Kurbiel
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II Iwanowickie Kolędowanie
W tym roku Iwanowickie Kolędowanie odbyło się
w magicznej i radosnej atmosferze. Na zorganizowanej
scenie pod namiotem mieliśmy okazję oglądać fanta-
styczne występy. Swój talent aktorski z dozą humoru
zaprezentowała Grupa Kolędnicza „Herody” Maszkowa
przy akompaniamencie Kapeli „Maszkowiacy”
z Maszkowa. Muzyczne doznania oglądającym zapewniły
również liczne reprezentacje szkół i przedszkoli z terenu
gminy, Orkiestra Dęta „Hejnał” z Sieciechowic, Orkiestra
Dęta „Naramianka” z Naramy oraz najmłodsi repre-
zentanci Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej „Tempo”
z Iwanowic. Nie zabrakło także wspólnej integracji. Na
scenie kolędy i pastorałki zaśpiewały reprezentacje
Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich,
pracowników gminy, radnych i sołtysów. Wszyscy
mieszkańcy, którzy otrzymali śpiewniki mogli śpiewać
wraz z występującymi. Podczas całego wydarzenia
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy
częstowały wszystkich przeróżnymi słodkościami, ciastami,
ciasteczkami, bigosem oraz ciepłą herbatą. Druhowie OSP
Iwanowice oraz OSP Sułkowice na parkingu prezentowali
sprzęt ratowniczo-gaśniczy swoich jednostek oraz dbali
o bezpieczeństwo uczestników imprezy.

Najważniejsze było jednak to, po co wszyscy się
zebraliśmy. Nie tylko aby pośpiewać, porozmawiać
i spędzić wspólnie czas, ale głównie po to, żeby wesprzeć
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która w tym dniu
zbierała datki na dziecięcą medycynę zabiegową. Cel
przyświecający naszemu spotkaniu był szczytny, dlatego
dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowany się
w organizację wydarzenia, a także wszystkim
śpiewającym na naszej scenie, tym którzy przyczynili się
do przygotowania i wydawania poczęstunków oraz
wszystkim osobom uczestniczącym w tym pięknym
przedsięwzięciu.
Pod koniec wydarzenia wszyscy zebraliśmy się pod
pomnikiem puszczając symboliczne światełko do nieba,
dołączając tym samym do tysiąca innych, którzy brali
udział w tej inicjatywie. Specjalną niespodziankę
przygotowali druhowie z OSP Sułkowice, o której nie
wiedzieli nawet sami Organizatorzy. Ten element
zaskoczenia był bardzo miły. Dziękujemy im za to.
Do zobaczenia na kolejnym takim wydarzeniu
w roku 2021!

Organizatorzy



Głos Iwanowic | 17

• IWANOWICKIE KOLĘDOWANIE •z życia Gminy

Rekordowa zbiórka dla WOŚP

Po raz trzynasty Publiczna Szkoła
Podstawowa w Naramie była organizatorem
Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W czasie 28. Finału „Wiatr
w żagle” graliśmy dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej medycynie
zabiegowej. Sztab pod kierunkiem pani
Magdaleny Dębskiej, przy współpracy
z panią Krystyną Płażek-Opyrchał i panią
Anną Palmowską, zrzeszył młodzież klas
ósmych z terenu naszej gminy – szkół
podstawowych w Naramie, Iwanowicach
oraz Sieciechowicach. 12 stycznia wcześnie
rano 47-osobowa grupa wolontariuszy
ruszyła na kwestę. Zachęcali do datków
pieniężnych w zamian za czerwone
serduszko i uśmiech na twarzy. Zbieraliśmy
pieniądze na ulicach Naramy, Sieciechowic
i Iwanowic. Na zaproszenie pani Moniki

Świątek - dyrektor GCKiB - kwesto-
waliśmy również podczas II Iwanowickiego
Kolędowania. Mieszkańcy gminy okazali
ogromne wsparcie dla akcji, o czym
świadczy zebrana przez Sztab kwota –
23.363,00 zł! Jest to absolutny rekord
w naszej trzynastoletniej działalności!
Kilkoro naszych młodych wolontariuszy
zebrało kwoty powyżej 2 tysięcy. Lecz nie
o rekordy tu chodzi, ale o wrażliwość,
zaangażowanie i zjednoczenie w ważnej
chwili. W późnych godzinach popołu-
dniowych wolontariusze z pełnymi
puszkami przybyli do Sztabu w Naramie.
Pieniądze zostały przeliczone przez
członków Komisji, a każdy z uczniów
otrzymał pisemne potwierdzenie zebranej
przez siebie kwoty.

Magdalena Dębsk
oraz Krystyna Płażek-Opyrchał
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V Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie

„Herody” z Maszkowa kolejny raz na podium!

W dniu 8 marca 2020 roku odbył się V Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Naramie, połączony z tradycyjnym
Biegiem Pamięci. Zorganizowane w Naramie wydarzenie
wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.

W trakcie dnia szczególnie przypominano postać Jerzego
Wacyka, syna nauczycieli, którzy tuż po wojnie pracowali
w szkole w Naramie. W czasie II wojny światowej działał
on w Armii Krajowej, a po 1945 r. zaangażował się w walkę
z komunizmem w szeregach Ligi Walki z Bolszewizmem.
Aresztowany, został skazany na karę śmierci. Na szczęście
ostatecznie jej nie wykonano i po kilku latach opuścił
więzienie.

W tym roku biegacze wystartowali w 4 kategoriach.
Najdłuższą trasę wytyczono wokół naszej miejscowości.
Równocześnie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. św. Jadwigi w Naramie odbywały się wydarzenia
towarzyszące uroczystości: gra wielkoformatowa prowadzona
przez przedstawicieli Muzeum Armii Krajowej w Krakowie,

warsztaty plastyczno-techniczne organizowane przez Fundację
NOViST, pokaz sprzętu i wyposażenia 6 Brygady
Powietrznodesantowej, prezentacja i pokaz wiosłowania na
ergometrach przygotowany przez UKS Salwator NPS, pokaz
sprzętu Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Krakowie,
wystawa plastyczna „Pocztówka z Powiatu Krakowskiego”.

Ponadto w tym dniu rozgrzewkę przedbiegową dla
najmłodszych przygotowali animatorzy z Animatort. Na terenie
szkoły na każdego uczestnika biegu czekał poczęstunek
regeneracyjny, a dla chętnych wata cukrowa lub popcorn.

Wszystkie wydarzenia i atrakcje cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem zarówno mieszkańców Naramy jak i licznej
grupy gości z innych miejscowości. Na zakończenie
uroczystości zostało rozlosowane 5 nagród niespodzianek
ufundowanych przez Fundację NOViST, LTS „Novi” Narama
oraz dwa upominki od Piotra Ćwika - Wojewody
Małopolskiego. W tym dniu wszystkie uczetniczki biegu
otrzymały symbolicznego tulipana od prezesa klubu LTS
„Novi” Narama

LTS „Novi” Narama

Grupa kolędnicza “Herody” z Maszkowa zajęła III miejsce na XXII
Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Miechowie. Dzięki
temu została nominowana do konkursu organizowanego w ramach
48. Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Grupa
kolędnicza zajęła w nim III miejsce, tym samym zdobywając Góralską
Brązową Rozetę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 700 zl. Kolędnicy
całą tę kwotę przeznaczyli na remont kapliczki w Maszkowie.

Jak zawsze całe przedstawienie poruszyło publiczność, która nie mogła
chwilami przestać się śmiać. Na sali zebrało się mnóstwo osób, które
z ciekawością przyglądały się zwyczajom kolędniczym naszego regionu. Na
koniec, jak to już jest w zwyczaju “Herodów”, na salę posypały się łakocie.
Po występie kierownik grupy Krzysztof Gumula wraz z pozostałymi
członkami udzielili kilku wywiadów oraz zaśpiewali kolędę dla TV
Kraków. Gratulacjom nie było końca. Serdecznie gratulujemy sukcesów
oraz życzymy kolejnych niezapomnianych występów i nieustającej chęci
kontynuowania tradycji kolędniczych, która niestety zanika. Grupa
kolędnicza uświetniła imprezy organizowane w naszej gminie w okresie
Świąt Bożego Narodzenia biorąci udział w II Iwanowickim Kolędowaniu.
Panowie byli również współorganizatorami wspólnego kolędowania
w Maszkowie, gdzie występowali głównie dla lokalnej społeczności.

Magdalena Pobędza-Karnia
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Wieczór kolęd w Iwanowicach

Dnia 9 stycznia 2020 roku wieczorową porą odbyło się
wyjątkowe spotkanie w Szkole w Iwanowicach
– IWieczór Kolęd.

Przybyli na nie zaproszeni goście, uczniowie, przedszkolaki
z Przedszkola „Słoneczne”, rodzice, seniorzy, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich. Zaproszonych gości na początku
powitała pani Dyrektor Dorota Dryja–Zębala. Swoją
obecnością zaszczycili nas: p. Anna Tarko – Sekretarz Gminy,
p. Joanna Domajewska – Skarbnik Gminy, p. Alicja Nowicka
– Inspektor z działu finasowo-księgowego UG zajmującego
się oświatą, Siostra Benedykta i p. Ewa Wojciechowicz
z Hospicjum w Miechowie, p. Henryka Oleksy – Prezes
Parafialnego Koła Caritas, p. Ewa Doniec–Kolanowska –
Dyrektor Przedszkola „Słoneczne”, p. Doktor Teresa
Walczak–Czuba, radni i sołtysi z miejscowości, z których
dzieci uczęszczają do naszej szkoły, emerytowani dyrektorzy,
nauczyciele i pracownicy szkoły, p. Leszek Kurbiel – Prezes
OSP w Iwanowicach, p. Elżbieta Wydmańska –
przewodnicząca Rady Rodziców, Kapela Maszkowiacy, panie
z KGW w Iwanowicach, seniorzy z Poskwitowa, darczyńcy
i sponsorzy.

Okres Bożego Narodzenia to czas szczególnej radości
z narodzenia Pana Jezusa. Wyrazem tej radości są między
innymi kolędy, które śpiewamy, jak i również przedstawienia
o Narodzeniu Jezusa. To wszystko mogliśmy zobaczyć
i usłyszeć podczas tego wieczoru. Spotkanie to rozpoczęła
pięknym śpiewem Oliwia Chludek piosenką „Jest taki dzień”
oraz p. Jacek Lorenz wykonując na skrzypcach kolędę
”Lulajże Jezuniu”. Następnie dla licznie zgromadzonej
publiczności wystąpili uczniowie, prezentując przygotowane
Jasełka. Dzięki nim mogliśmy przenieś się w czasie o ponad
dwa tysiące lat i być świadkami narodzin Jezusa. Kolejnym
punktem programu był brawurowy występ najmłodszych,
czyli przedszkolaków z Przedszkola „Słoneczne”. W dalszej
części zaprezentowali się: uczniowie klasy III, szkolny chórek,
panie z Koła Gospodyń Wiejskich, seniorzy z Poskwitowa.
Całe spotkanie zakończyła Kapela Maszkowiacy pięknym
koncertem kolęd. Oczywiście był też czas na wspólne
kolędowanie, które poprowadził p. Maciej Jagiełka.
Wszystko to sprawiło, że spotkanie odbyło się w miłej,
radosnej atmosferze. Wolontariusze SKC wraz ze swoimi
rodzicami oraz panie z KGW Iwanowic zadbali o słodki
poczęstunek. Każdy mógł skosztować pysznych
wypieków przy kawie lub herbacie.

Wszystkim, którzy pomogli nam przy organizacji
tego spotkania składamy gorące podziękowanie.
Dziękujemy wolontariuszom SKC, rodzicom,
nauczycielom, przedszkolakom z Przedszkola
„Słoneczne”, paniom z KGW w Iwanowicach,
Seniorom z Poskwitowa, Kapeli Maszkowiacy,
wszystkim darczyńcom i sponsorom.

Obecność tak licznie zgromadzonej publiczności
pokazała, że spotkanie takie jest potrzebne,
a ponadto było doskonałą integracją
międzypokoleniową. Wszystkich połączył śpiew
pięknych kolęd. Zapraszamy za rok!

Renata Jagiełka, Joanna Stąpała
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„Biały Orlik” w minionym już sezonie, czynny był od
26 grudnia 2019 do 16 lutego 2020 roku, a więc
z przerwami przez 39 dni. Przy „Białym Orliku” działała
wypożyczalnia łyżew oraz mała gastronomia. Lodowisko
wyposażono było w nagłośnienie zewnętrzne
umożliwiające łyżwiarzom słuchanie muzyki.

Początek sezonu był udany, długi rozbrat ze sportami
zimowymi, przy braku śniegu i braku możliwości korzystania
ze stoków narciarskich sprawił, że łyżwiarze w tym roku
chętnie oblegali taflę lodowiska. Kolejne dni i tygodnie
posiadały solidną frekwencję, jednak w ogólnym rozrachunku
zaobserwować możemy nieduży spadek liczby korzystających
z gminnej ślizgawki, który prawdopodobnie spowodowany
jest powstaniem w niedalekiej odległości podobnych atrakcji,
które stają się dla nas coraz większą konkurencją. Nie sprzyjała
również wiosenna pogoda, która niejednokrotnie myliła
chętnych do jazdy, ponieważ uważali niejednokrotnie, że skoro
jest tak ciepło, lodowisko nie może normalnie funkcjonować.
Było jednak inaczej i tylko intensywne opady deszczu
sprawiały, że lód topniał uniemożliwiając jazdę. Jak zawsze
największym obłożeniem „Biały Orlik” cieszył się w weekendy.
Wyjątkowo trochę mniejszym weekendy w ferie zimowe - co
było największym zaskoczeniem.

W porównaniu do roku ubiegłego niewiele mniej osób
skorzystało z lodowiska. W podsumowaniu liczba jest
zadowalająca, gdyż sprzedano niewiele ponad 3000
wejściówek, z czego większość to bilety ulgowe. Rzadziej niż
w minionym roku zajęcia na lodzie przeprowadzane były przez
szkoły - zarówno z naszej gminy czy też z gmin ościennych.
Niezawodne w tej kwestii pozostają szkoły ze Słomnik,Minogi

i Skały. Bardzo
dużo osób skorzystało
z lodowiska bezpłatnie dzięki
karcie dużej rodziny oraz karcie
seniora. Łącznie szacuje się, że wszyst-
kich uczestników jazdy na łyżwach mogło być
około 4 tysięcy co daje średnio ok. 100 osób
dziennie. Jest to najlepszy dowód na to, że taka inicjatywa
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej
społeczności i że wpisała się już na stałe w kalendarz
zimowych atrakcji naszej Gminy.

Zalety jazdy na łyżwach nie sprowadzają się tylko do
korzyści zdrowotnych. Łyżwiarstwo, oprócz tego,
że wzmacnia ciało, jest doskonałą formą relaksu i sposobem
na aktywne, integracyjne spędzanie czasu z rodziną
i znajomymi. Jazda na łyżwach stwarza okazję do poznania
nowych osób, pozwala zapomnieć o stresie, napięciach
i daje mnóstwo pozytywnej energii. Aby zacząć jeździć, nie
trzeba być wysportowanym. Łyżwy nadają się zarówno dla
młodych, jak i dla starszych osób o niższej kondycji.

Dużym wydarzeniem na naszym lodowisku były zawody
łyżwiarskie dla wszystkich szkół naszej Gminy z bardzo
atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. W zawodach tych
wzięło udział około 40 zawodników. Najlepsi z kategorii
klas IV-VI wzięli udział w ogólnopolskich zawodach
łyżwiarskich w Warszawie.

Wszystkim, którzy w tym okresie korzystali z lodowiska
serdecznie dziękujemy. Do wspólnej zabawy na łyżwach
powrócimy (miejmy nadzieję!) już w grudniu.

SzymonWesołowski

w Sieciechowicach

Podsumowanie sezonu

Lodowisko
z życia Gminy

Zawody Łyżwiarskie w Sieciechowicach

W dniu 13 lutego 2020 r. na
sztucznym lodowisku Biały Orlik

w Sieciechowicach odbyła się kolejna
edycja Gminnych Zawodów Łyżwiarskich

dla uczniów szkół z terenu Gminy Iwanowice.
W imprezie wzięło udział 35 zawodników, którzy startowali
w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.
Zawody pokazały ogromne postępy uzyskane przez dzieci
i młodzież podczas systematycznego korzystania z lodowiska.
W typowo wiosennych warunkach młodzi amatorzy
zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności.

Celem zawodów było wspieranie rozwoju dzieci
i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej
prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności
motorycznych i stanu zdrowia. Ideą tych rozgrywek była
również popularyzacja łyżwiarstwa szybkiego wśród
dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych
zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Zawody polegały na pokonaniu wyznaczonego toru
przeszkód który sprawdzał podstawowe umiejętności
jazdy na łyżwach (jazdę w przód, jazdę łukiem, jazdę
slalomem, hamowanie).

• ORLIK •
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Finał na zimowym stadionie narodowym
3 marca na PGE Narodowy wWarszawie odbył się finał VIII edycji Turnieju Mistrzowie
Białego Orlika, którego celem jest aktywizacja dzieci do uprawiania sportów zimowych
oraz promocja aktywnego spędzania czasu. Turniej przeznaczony był dla dzieci z klas
4-6 szkoły podstawowej, a więc rocznika 2007 i dzieci młodszych.

W tegorocznej edycji turnieju Mistrzowie Białego Orlika, udział wzięło 21 drużyn z całej
Polski. Jak co roku rywalizacja była zacięta. Zwycięzcą turnieju Mistrzowie Białego Orlika
2020 została drużyna z Mikołowa. Drugie miejsce zajęły Orły Oleśnica, trzecie drużyna
z Mińska Mazowieckiego, a czwarte reprezentacja Elbląga. Sędzią głównym zawodów był
Mariusz Czerkawski - były zawodnik zawodowej ligi NHL. Wszyscy uczestnicy dostali
pamiątkowe dyplomy, puchary i medale. Nasza drużyna uplasowała się w dolnej części tabeli,
ale z tak silną obsadą jaka była w tym roku na prawdę nie ma się czego wstydzić - tym
bardziej, że złożona była głównie z zawodników z rocznika 2008 i 2009, a więc uważam,
że z nadzieją można patrzeć na przyszłoroczne zawody. Reprezentacja Białego Orlik
z Sieciechowic wyłoniona została w zawodach gminnych.

Zawody przeprowadzone były brazylijskim systemem pucharowym. Polegały na rywalizacji
sześcioosobowych zespołów w jak najszybszym pokonaniu testu sprawnościowego
rozmieszczonego na lodowisku. Tor przeszkód zawierał podstawowe elementy jazdy na
łyżwach: jazda w przód, jazda po łuku, zatrzymanie, balans ciałem, utrzymanie równowagi.
Udział w zawodach możliwy był dzięki wsparciu Urzędowi Gminy Iwanowice, który pokrył
koszty transportu zawodników na miejsce zawodów za co serdecznie dziekujemy

SzymonWesołowski

Na początek do rywalizacji stanęli najmłodsi, czyli klasy I-III szkoły
podstawowej. Po nich swoje ślizgi zademonstrowali uczniowie klas IV-VI,
a na sam koniec uczniowie z klas VII i VIII. Każdy zawodnik miał 5 podejść
do jak najszybszego pokonania specjalnie przygotowanego toru przeszkód.
Dodatkową atrakcją towarzyszącą tegorocznej edycji zawodów był
niecodzienny pokaz umiejętności Kamila Kobędzowskiego jazdy na lodzie
specjalnie przygotowanym do tego rowerem. Swoje umiejętności
zaprezentował również Grzegorz Fliśnik, specjalizujący się we freestylu na
lodzie. Za swoje pokazy sportowcy otrzymali głośne brawa, gdyż każdy
widz zdawał sobie sprawę jak długo i intensywnie trzeba trenować, aby
dojść do takiego profesjonalizmu.
Na koniec wszyscy najwyżej sklasyfikowani zawodnicy otrzymali
wartościowe nagrody ufundowane przez GCKiB w Iwanowicach oraz
Urząd Gminy w Iwanowicach. Organizatorem zawodów był Animator
Białego Orlika - Szymon Wesołowski. Sędziami - pani Daria Kokoszka ze
Szkoły Podstawowej w Celinach oraz wspomniany wcześniej pan Grzegorz
Fliśnik - którym serdecznie dziękujemy. Podziękowania składamy również
panu dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Sieciechowic - Januszowi Majowi
- za udostępnienie sal i sprzętu nagłaśniającego oraz radzie rodziców ze
Szkoły Podstawowej z Sieciechowic, która ufundowała i przygotowała
ciepły posiłek dla wszystkich uczestników zawodów. Do zobaczenia za rok!

SzymonWesołowski
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Teatru „Groteska”

Balladyna na scenie

• OŚWIATA •z życia Gminy

22 maja 1839 roku tak pisał Juliusz Słowacki do Konstantego
Gaszyńskiego:

„Donoszę Ci, że drukuje się „Balladyna” – kochanka
moja. Nie spodziewasz się, co to za dzieło. Dość, że jest

to osoba, która nas z Zygmuntem Krasińskim
zaprzyjaźniła mocno. On ją bowiem polubiwszy i mnie
polubił – oby mi i Ciebie zyskała. Ale nie spodziewam
się, bo to jest gorzkie dzieło – a świat w nim przez
pryzma przepuszczony i na tysięczne kolory rozbity,
wymaga, aby się kto w nim szczególniej pokochał.”
Choć Słowackiemu, tak jak i Mickiewiczowi, marzyło

się, żeby jego dzieło „zbłądziło pod strzechy”, pewnie nie
przypuszczał, że zdobędzie ono kiedyś tak ogromną
popularność, będzie interpretowane na tyle sposobów,
a w końcu będzie zaprzyjaźniać ze sobą różne środowiska
i pokolenia.

Wdzięk i wielobarwność „Balladyny” urzekły także
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Bosko
w Celinach. Kiedy w maju, w czasie lekcji polskiego
w improwizowanych naprędce kostiumach odgrywali
poszczególne scenki, radości nie było końca. Stąd,
kiedy w sierpniu zaproponowałam im bardziej
„profesjonalne” przedstawienie, zgodzili się entuzjastycznie.
Martynka Kruczek, uczennica klasy ósmej, napisała szkic
scenariusza, który wspólnie wyszlifowałyśmy, dorzucając tu
i ówdzie perełki oryginalnego tekstu.

Zbliżała się ważna dla szkoły uroczystość – otwarcie
nowego skrzydła budynku. Cóż „Balladynie” do tego?
Czy nie pasowałby tu bardziej jakiś montaż słowno-
muzyczny, nawiązujący do historii szkoły? Początkowo
wszyscy tak myśleli, jednak udało mi się przekonać panią
dyrektor, że dobry spektakl, ukazujący możliwości aktorskie
uczniów, okrasi każdą uroczystość i rzeczywiście był to strzał
w dziesiątkę.

Dnia 1 października „Balladyna” została pokazana
gościom i wszystkim bardzo się spodobała. Pan poseł Ireneusz
Raś, obecny na uroczystości zaproponował nam występ
w Teatrze „Groteska”, pewny poparcia swego przyjaciela –
dyrektora teatru - pana Adolfa Weltschka. W rzeczy samej
pan dyrektor okazał spontanicznemu pomysłowi swoją
przychylność.

Dzięki temu w niedzielę 23 lutego na dużej scenie Teatru

„Groteska” wystąpili uczniowie klas siódmej i ósmej oraz jeden
uczeń klasy piątej.

Była to dla nich wielka przygoda („Proszę pani, jest
megafajnie!”). Poznali teatr od kulis. Przebierali się w teatralnej
garderobie, obsługiwali profesjonalną konsolę akustyczną,
cieszyli się zmianą nastrojowych świateł, a najważniejsze - pełną
widownią – złożoną głównie z krewnych, znajomych
i zaproszonych gości. Mogli wejść tam, gdzie na co dzień
zwykły śmiertelnik nie wejdzie.

Spektakl trwał ok. 50 min. Został nagrodzony owacjami na
stojąco. Publiczności podobało się wszystko – dramaturgia
przedstawienia, gra aktorów, scenografia, muzyka, światło,
kostiumy i charakteryzacja. Obecnym na widowni dzieciom –
szczególnie ściąganie „trupów” ze sceny…

W przemówieniu podsumowującym wydarzenie pani
dyrektor wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy się do niego
przyczynili – posłowi na sejm panu Ireneuszowi Rasiowi, panu
dyrektorowi Adolfowi Weltschkowi, panu Jackowi
Stankiewiczowi, koordynatorowi imprez oraz towarzyszącej
mu, a wspomagającej nas ekipie, panu wójtowi Robertowi
Lisowskiemu oraz niżej podpisanej. Zwracając się do swoich
uczniów, pani dyrektor Anna Krawczyk powiedziała:
„Święty Jan Bosko, patron naszej szkoły, powiedział: „Wystarczy,
że jesteście młodzi, abym Was bardzo kochał”. Moi Drodzy
Wychowankowie, kochamyWas! Mówię to w imieniu nauczycieli,
rodziców i myślę – wszystkich, którym ofiarowaliście dziś tak
piękny blask swojej szlachetnej młodości.”

Przedstawienie „Balladyna” w wykonaniu młodych aktorów
wpisało się w piękną tradycję budynku przy ulicy Skarbowej 2.
Od początku swego istnienia (czasy przedwojenne)
z inicjatywy oo. Jezuitów, a szczególnie wskutek starań
„polskiego Jana Bosko”, o. Mieczysława Kuznowicza istniała tu
sala teatralna. O. Mieczysław Kuznowicz całe swoje życie
ofiarował młodzieży i bez reszty się jej poświęcił.
W przedwojennym Krakowie znany był powszechni
i uznawany za autorytet pedagogiczny w skali całego kraju.

Zaproponował zintegrowany model wychowania poprzez
sport, muzykę, teatr i życie religijne. Wielu po dziś dzień
inspiruje się jego metodami pracy z młodzieżą. Metoda zatem
nienowa i sprawdzona – edukacja i wychowanie młodzieży
poprzez teatr!

„Balladyna” z Celin to nasz wkład w dobre tradycje naszej
Małej Ojczyzny.

Agata Ziobro - reżyser przedstawienia
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Dzień nauki polskiej w Sieciechowicach

Karnawałowy klimat w Widomej

Dnia 19 lutego br. po raz pierwszy w naszym kraju
obchodzono nowe święto państwowe - Dzień Nauki
Polskiej. Data tego święta jest nieprzypadkowa. To dzień
urodzin Mikołaja Kopernika. Nowe święto w zamyśle jego
pomysłodawców stanowić ma inspirację do pójścia w ślady
wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania
nauką.
Nowe święto to efekt przyjętej 9 stycznia 2020 r. ustawy
przez Sejm. Święto ma być wyrazem uznania dla dokonań
polskich naukowców i uczonych oraz ma stanowić okazje
do dostrzeżenia fundamentalnej roli nauki w tworzeniu
i rozwoju cywilizacji.
Do obchodów tego święta włączyła się również nasza
szkoła. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w specjalnie
przygotowanych dla nich pokazach, podczas których pan
Janusz Maj i pani Judyta Orczyk w ciekawy i przystępny
sposób przedstawili informacje i ciekawostki ze świata
nauki. Zebrani na sali gimnastycznej uczniowie mogli nie
tylko obserwować, ale także wziąć udział w doświad-
czeniach i eksperymentach przygotowanych przez
prowadzących. Była to bardzo ciekawa i interesująca
inicjatywa.

Andrzej Wołowczyk
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Początek roku to niewątpliwie czas wyczekiwany przez wielu
uczniów i przedszkolaków. To chwile pełne zabaw i imprez
karnawałowych!
W naszej szkole klasy I-III oraz Oddział Przedszkolny świętowali
ten czas wspólnie. Większość z uczestników była przebrana
w barwne i pomysłowe stroje. Jak co roku podczas balu można było
zobaczyć m.in.: policjanta, strażaka, księżniczki i wielu bohaterów
różnych bajek dla dzieci.
O godzinie 16:00 rozpoczęły się szalone tańce przy rytmach wesołej
muzyki. Energię do karnawałowego szaleństwa zapewniał
profesjonalny DJ. Nie zabrakło tradycyjnych „kaczuszek”
i makareny. Po męczącej zabawie dzieci mogły nabrać sił częstując
się słodkościami i pizzą, które wcześniej zostały przygotowane przez
rodziców.
Wspólne spędzanie czasu i świetna zabawa przyniosła wszystkim
uczestnikom balu mnóstwo radości. Dziękujemy rodzicom za
zaangażowanie w przygotowanie cudownych strojów i pomoc przy
organizacji tego wydarzenia.

Julia Guguła



Projekt PING w Damicach

W bieżącym roku szkolnym wraz z Instytutem Geologii UJ,
rozpoczęliśmy realizację zadań w II edycji unijnego Projektu
PING Programu Implementacji Nauk Geologicznych
w Szkołach Podstawowych.

Celem Projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji
uczniów w zakresie: aktywności zawodowej, poszerzenia
wiedzy ogólnej z zakresu nauk geologicznych, rozwoju
zainteresowań, aktywności edukacyjnej poprzez realizację
syklu warsztatów i zajęć terenowych o zastosowaniu geologii
w architekturze, sztuce i ochronie środowiska, metodyce
pracy geologa i geologii regionu.

W grudniu 2019 r. uczniowie klasy V i VI uczestniczyli
w dwóch wycieczkach po Krakowie, w czasie których
poznawali źródła i skutki zanieczyszczeń, z jakimi borykają
się mieszkańcy Krakowa i okolic, ekologiczne sposoby
utylizacji niesegregowanych odpadów, przeszli szlakiem
turystycznym po podziemiach Rynku Głównego oraz
zwiedzali wystawę „Wawel zaginiony”.

17 stycznia odbyła się pierwsza wycieczka terenowa
w okolice Pińczowa w woj. świętokrzyskim. Tam w starym
kamieniołomie dowiedzieliśmy się na czym polega praca
geologa w terenie i jak za pomocą młotka geologicznego
bezpiecznie poszukiwać skamieniałości np. małży, otwornic
i zębów rekina. Samodzielnie pobieraliśmy próbki skalne
oraz identyfikowaliśmy różne rodzaje skał za pomocą kwasu
solnego. Mimo dość rześkiej pogody zapału do pracy
nikomu nie brakowało. Nasza wycieczka zakończyła się
w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych gdzie pracownicy zespołu ds.
edukacji ekologicznej w krótkiej prezentacji przedstawili
nam walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe tego
obszaru.

W lutym aż dwukrotnie gościliśmy na zajęciach
laboratoryjnych w Instytucie Geologii na Kampusie UJ.
14 lutego zaczęliśmy od Pracowni preparatyki
makroskamieniałości, gdzie z pomocą pisaka grawerskiego
próbowaliśmy wydobywać ze skał skamieniałe amonity.
Następnie w "geologicznej kuchni" - pracowni preparatyki
mikroskamieniałości - przygotowywaliśmy materiał skalny
do dalszych badań poprzez kruszenie skał, gotowanie ich
i przesiewanie przez szereg sit o różnej średnicy oczek.
Wśród najdrobniejszych okruchów skalnych
poszukiwaliśmy później pod mikroskopem małży, otwornic
i najcenniejszych skamieniałości, czyli fragmentów zębów
rekina. Zajęcia zakończyliśmy w pracowni szlifierskiej, gdzie
każdy mógł wykonać swój pamiątkowy skalny poler.
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Tydzień później uczestniczyliśmy w zajęciach w pracowni
dyfraktometrii rentgenowskiej, gdzie z zebranych podczas
zajęć terenowych w Pińczowie próbek skalnych
wykonywaliśmy preparaty proszkowe. Następnie
w pracowni petrograficznej oglądaliśmy pod mikroskopami
interferencyjnymi kolorowe minerały, które zawierały
cieniuteńkie skalne szlify. Nasze zajęcia zakończyła wizyta
w pracowni mikroskopii skaningowej, w której na
elektronowym mikroskopie dającym powiększenie rzędu
500 000 oglądaliśmy zanieczyszczenia krakowskiego
powietrza.

W marcu odbyliśmy również wycieczkę terenową do
Kobielnika, gdzie mieliśmy okazję obserwować tzw. flisz
karpacki. W maju planujemy udział w finale projektu
podczas „Konferencji młodych naukowców”, która będzie
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z uczniami
pozostałych trzech szkół biorących udział w programie.

Agnieszka Maśko
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Dzień języka ojczystego w naramskiej szkole

Pasowanie na czytelnika

Pod takim hasłem szkoła w a włączyliśmy się do obchodów Dnia Języka
Ojczystego. Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999 r.
i przypada na 21 lutego.

Dzień ten przebiegał w pracowitej atmosferze.
Uczniowie klas 4- 6 zmagali się z wieloma

kreatywnymi działaniami, do których
przygotowywali się przez dwa tygodnie
wykonywali tematyczne piękne plakaty,
tworzyły scenografię, inscenizowali polskie
legendy, recytowali wiersze, tańczyli
poloneza, czytali wierszyki łamiące języki,

bawili się w małe scrabble, wykonywali
kaligramy ortograficzne, poszukiwali błędów

językowych.
Ponadto klasy przygotowały polskie wypieki - ciasta w różnych
kształtach z dekoracjami odnoszącymi się do Królowej Jadwigii, np. tort
z koroną, babeczki z elementami berła itp.
Wszyscy wykonawcy otrzymają dodatkowe punkty za kreatywność oraz
bardzo dobre cząstkowe oceny z j. Polskiego. Klasa z największą ilością
punktów - w tym roku klasa V - orzyma dofinansowanie do wycieczki
ufundowane przez Dyrektora. Gratulujemy uczniom!
Praca w grupie, uczenie się przez działanie wzmocniły motywację do
nauki i uświetniły obchody Dnia Języka Ojczystego. Pamiętajmy, że
język polski to nasze dobro narodowe, o które musimy dbać na co dzień.

A.W.

Dnia 15 stycznia 2020 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Świętej
Jadwigi Królowej w Naramie odbyło się oficjalne przyjęcie uczniów klas
pierwszych do grona czytelników - tzw. pasowanie, które na stałe
wpisało się do planu pracy biblioteki.
Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie, zapoznali się z regulaminem
korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz rozwiązywali bajkowe
zagadki, które zadawała Książkowa Wróżka (w tej roli Maja Gadzina
z kl. 6) oraz Sierotka Marysia (Natalia Trela z kl. 6). Niespodzianką dla
uczniów były odwiedziny Królowej Książki (Aleksandry Chmiel z kl.
6), która zapoznała młodych czytelników z zasadami poszanowania
książek. Po takim „egzaminie” pierwszoklasiści złożyli uroczyste
przyrzeczenie, a następnie samodzielnie wypożyczyli wybrane przez
siebie
Na pamiątkę tego wydarzenia obecni czytelnicy z kl. 1 otrzymali
dyplomy, zakładki do książek, kolorowe gumki oraz cukierki.
Naszym młodym czytelnikom życzymy wielu cudownych przygód
z bohaterami książek!

A.N.

„ A niech narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” - M. Rej
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Babcia i Dziadek, to słowa, które kojarzą się każdemu z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Nikt inny nie ma tyle
cierpliwości, tyle zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości dla naszych dużych i małych problemów. To oni rozpieszczają
dzieci do granic możliwości, to oni obdarowują je bezgraniczną miłością, troskliwością i pomagają się nimi opiekować.

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla „Dziadków”. To dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń, łez radości... Wizyta w szkole inspiruje do wspomnień, to również okazja do oglądania swoich
kochanych wnucząt nie tylko w roli uczniów, ale aktorów, piosenkarzy i tancerzy.

21 stycznia 2020 roku odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach wyjątkowa uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą zostali zaproszeni babcie i dziadkowie uczniów klas I-III. Goście, jak co roku, nie
zawiedli i przybyli bardzo licznie. Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor szkoły P. Dorota Dryja-Zębala, która wskazując na
ogromną rolę dziadków w wychowaniu dzieci i ich szczególne miejsce w rodzinie, złożyła wszystkim zgromadzonym
gościom życzenia. Do życzeń dołączyli się również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie zaprezentowali
pięknie przygotowane wiersze, piosenki i tańce. Część artystyczna zakończyła się wspólnym odśpiewaniem życzeń oraz
wręczeniem laurek i drobnych upominków wykonanych przez wnuczęta. W dalszej części uroczystości goście zostali
podjęci słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.
Babcie i dziadkowie opuszczali naszą szkołę ze wzruszeniem, dziękując za miło spędzone chwile.

Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy. Kochanym Babciom i
drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków
Anna Kmita, Iwona Mularczyk, Joanna Stąpała

Katarzyna Kwiecień

W tym roku nasza niewielka sala gimnastyczna - jak co roku - wypełniona
została przez licznie przybyłe Babcie i Dziadków. Cała uroczystość przebiegła
w bardzo miłej i życzliwej atmosferze.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00, kiedy to specjalnie dla naszych gości
zostało zaprezentowane przedstawienie „Calineczka” przygotowane przez
uczniów klas młodszych pod kierunkiem wychowawczyń - pań M. Wójcik,
J. Muchy i R. Kurbiel. Znakomita gra naszych małych aktorów oraz przepiękne
stroje i dekoracje sprawiły, że występ bardzo się wszystkim podobał, czemu goście
dawali wyraz nagradzając dzieci raz po raz gromkimi brawami. Następnie na
scenie zagościli uczniowie klasy piątej (z pomocą przedstawicielki klasy szóstej),
którzy przygotowali przedstawienie zatytułowane „Bajkowy ambaras”. Opiekę
nad nimi sprawowały panie E. Siwek i K. Man-Iskrzak. Po obu przedstawieniach
uczniowie klas młodszych wierszem i piosenkami złożyli Babciom i Dziadkom
życzenia, a na koniec wszyscy odśpiewali gromkie „Sto lat”. Po części artystycznej
wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, aby przy herbatce i słodkościach
przygotowanych przez rodziców dalej świętować. Na koniec dzieci wręczyły
wszystkim przybyłym babciom i dziadkom samodzielnie wykonane upominki.

Do życzeń chcieliśmy dołączyć podziękowania dla wszystkich, którzy zawitali
w progi naszej szkoły i zaproszenie na obchody tego pięknego święta w przyszłym
roku.

Andrzej Wołowczyk
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Dzień babci i dziadka w szkołach

Iwanowice

Sieciechowice



To coroczne spotkanie gromadzi rzesze zaproszonych, którzy
nierzadko przyjeżdżają na nas z drugiego końca Polski.
Wyjątkowe spotkanie miało wyjątkową oprawę.

Uczniowie kl. 0-III zaprezentowali się w programach
artystycznych przygotowanych wraz ze swoimi
wychowawczyniami. Podziękowania i ciepłe słowa dla Gości
przeplatane były piosenkami, tańcami, humorystycznymi
scenkami i grą na instrumentach. Życzenia w imieniu całej
społeczności szkolnej złożył dyr. Krzysztof Zadora, a szlagier
„Wszystkiego najlepszego” wykonany przez ucznia Kacpra
Wywiała przypomniał wielu dawne czasy. Wnuczęta
wręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie
wykonane upominki tj. laurki, korony dla „babci królowej”,
okulary dla dziadka, przez które świat lepiej wygląda, obrazy
z życzeniami. Babcie i dziadkowie mocno wycałowali swoje
wnuki. To wyjątkowe spotkanie jest spotkaniem, które łączy
trzy pokolenia i daje wiarę w moc i potęgę rodziny. Słodki
poczęstunek przygotowali bowiem jak zwykle niezawodni
rodzice. Wszystkim babciom i dziadkom składamy jeszcze
raz moc życzeń.

E. O.

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w podzięce za ich wielkie serce, 22 stycznia 2020 r.
dzieci z naszego przedszkola zaprosiły swoich ukochanych na uroczystość z okazji ich święta.
Młodsze dzieci przygotowały dla swoich bliskich występ słowno-muzyczny. Przybyli goście zasiedli na przygotowanych dla nich
miejscach i z dumą oraz kręcącą się łezką w oku oglądali występy swoich wnucząt. Podczas występu dzieci recytowały wierszyki,
śpiewały piosenki z życzeniami i prezentowały swoje umiejętności taneczne. Po “Pszczółkach” i “Biedronkach” głos zabrały
„Żabki”. Najstarsze przedszkolaki przedstawiły „Jasełka”. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje
role. Część artystyczną zwieńczyły złożone babciom i dziadkom życzenia oraz odśpiewane „Sto lat”, po czym dzieci obdarowały
swoich bliskich wykonanymi przez siebie podarunkami. Dopełnieniem uroczystego spotkania był słodki poczęstunek.
Atmosfera była uroczysta i pełna radości. Nasze święto Babci i Dziadka to dzień wspólnej zabawy, uśmiechów i wzruszeń.
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor SP w Iwanowicach uroczystość odbyła sie na sali gimnastycznej w szkole, gdzie mogliśmy
podjąć licznie przybyłych gości – za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Dziadkom za przybycie na uroczystość, a rodzicom
i wychowawcom za pomoc w jej przygotowaniu.

Barbara Młodecka

Narama

Przedszkole „Słoneczne” w Iwanowicach

• OŚWIATA •z życia Gminy
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Dnia 18 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Damicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
W części artystycznej nasi uczniowie zaprezentowali
przedstawienia, recytowali wiersze, śpiewali piosenki
i tańczyli. Wzruszenie gości było ogromne i popłynęła
niejedna łezka, kiedy zostali obdarowani przez swoje
wnuczęta samodzielnie wykonanymi prezentami.
Po części oficjalnej dostojni goście zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.
Słodkich łakoci nie zabrakło również dla dzieci, które
później bawiły się na balu karnawałowym prowadzonym
przez wodzireja.

Ewa Jonas

DAMICE
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KONTYNUACJA ZAJĘĆ
Z PROJEKTULOWE

Wramach zajęć w tym roku zapraszamyza
bezpłatne zajęcia. W ramach Lokalnego
OśrodkaWiedzy i Edukacji odbywaćbędą

się zajęcia fitness w Iwanowicach,
Sieciechowicachi Poskwitowie Starym

oraz zajęcia rękodzielnicze
w Sieciechowicach.

Więcej informacji na
www.lowe.iwanowice.pl

UNIWERSYTETMŁODEGO
ODKRYWCY

"MŁODY DA VINCI"
Rozwĳanie kompetencji z zakresu

nauk matematyczno-przyrodniczych,
metod szybkiegouczenia się,

teleinfomatyki,
rozwiązywania problemów,

kreatywności oraz umiejętności pracy
zespołowej. Zajęcia przeznaczone sądla

dzieci, które ucząsięw kl. 1-7.

Więcej informacji na
www.humanitas.edu.pl

REKRUTACJA GMINNEGO
ZESPOŁU LUDOWEGO

"IWANOWICKIE PEREŁKI"
Gminny Zespół Ludowy"Iwanowickie
Perełki" to grupa tanecznadla dzieci
wwieku szkolnym.Zajęcia odbywają
sięw świetlicy wPoskwitowieStarym.
Zachęcamy do zapisów. Szczegółowe

informacje udziela trenerka grupy pod
nr tel. 511-440-774

Więcej informacji na
www.gckib.iwanowice.pl

Iwanowickie
Pereł ki

Wspomnienie o Antonim Walaszczyku

Dnia 21 lutego (piątek) br. odbyła się uroczysta wieczornica
w sali budynku remizy OSP w Maszkowie z okazji wspomnień
życia i dokonań pana Antoniego Walaszczyka. Wydarzenie
odbyło się w dwudziestą rocznicę jego śmierci. Ostatnie
trzydzieści lat życia – najbardziej twórczy czas – spędził na
terenie naszej gminy. Mieszkał w Maszkowie, pracował
zawodowo jako architekt, a jednocześnie spełniał rolę
animatora kultury ludowej naszego regionu. Dzisiaj trudno jest
ogarnąć w paru zdaniach wszystkie jego dokonania, które
zrealizował, a cóż dopiero wymienić jego dalekosiężne plany, na
których realizacją zabrakło czasu.

Pani redaktor Anna Mączka zrealizowała film dokumentalny,
zamieszczając najważniejsze dokonania, fakty poparte
opowiadaniami świadków, którzy mieli szczęście żyć
i współpracować z tym, jakże ciekawym człowiekiem. Cenne
relacje złożyli przed kamerą między innymi: prof. archeologii
Jan Machnik, ksiądz Stanisław Włosowicz, Katarzyna
Giełżecka, Helena Nawalany, Adam Miska. Film o Antonim
Walaszczyku jest dostępny w sieci. Podczas wydarzenia odbyła
się jego premierowa projekcja. Na wieczornicę przybyło liczne
grono sympatyków twórczości i dokonań pana Antoniego –
zaproszeni goście oraz mieszkańcy Maszkowa. Potem nastąpiły
przemówienia reżyserki filmu pani Anny Mączki, oraz pani
Moniki Świątek – dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach. Obecny był Wójt Gminy –pan dr

Robert Lisowski – który w ciepłych słowach wspomina lata
dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, nacechowane właśnie
przyjaźnią z małżeństwem Anną i Antonim Walaszczyk. Ową
przyjaźń cementowały wówczas, iwanowickie koło Caritas
Christiana oraz wydawanie gazety gminnej „Nasze Sprawy”.
Z ciekawym referatem – wspominając długą znajomość
z panem Antonim Walaszczykiem począwszy od okresu
przeprowadzanych przed półwiekiem w Iwanowicach prac
wykopaliskowych – wystąpił profesor Jan Machnik – sędziwy
ale pełen werwy mimo swych 95 lat archeolog, naukowiec,
związany z Akademią Umiejętności w Krakowie. Swoje
osobiste wspomnienie przybliżające osobowość Antoniego
Walaszczyka jako członka rodziny przedstawiła wnuczka –
pani Dorota. Zajmująco o zmarłym przed dwudziestu laty
panu Antonim, jako o człowieku czynu, o wielu
zainteresowaniach mówiła Barbara Bukowska. Głos zabrał
też kustosz Muzeum - Adam Miska. Wspominała znajomych
– Annę i Antoniego Walaszczyk, wizyty w Maszkowie
również pani Elżbieta Żurawska Dobrowolska.

Oczywiście nie zabrakło Kapeli Ludowej i Koła Śpiewaczego
z Maszkowa. Oba te zespoły dały dość długi koncert.
Za życia pan Walaszczyk uwielbiał te obydwa zespoły,
podobnie jak grupę kolędniczą z Maszkowa. Dla wszystkich
gości Maszkowianki przygotowały słodki poczęstunek, kawę
i herbatę.

Adam Miska
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Walentynkowy nastrój zagościł również w filii biblioteki
w Widomej. Zaproszono czytelników do wzięcia udziału
we wspólnej zabawie pn. „Randka w ciemno z książką –
nie oceniaj książki po okładce”.

Już w fazie przygotowań sterta walentynkowych prezencików
intrygowała czytelników. Musieli jednak poczekać cierpliwie
do dnia akcji. Projekt czytelniczy został zorganizowany
13 lutego, od samego rana w Filii Biblioteki w Widomej
panował wielki ruch. Na randkę w ciemno z książką znalazło
się mnóstwo chętnych. W tym dniu na czytelników czekały
książki – niespodzianki, obłożone w ozdobny papier,
przewiązane wstążeczką i obowiązkowo z walentynkowym
serduszkiem. Czytelnicy dokonywali wyboru intuicyjnie,
decydując się w ten sposób na walentynkową randkę
w ciemno z wybraną książką. W ciągu kilku godzin zostały
wypożyczone wszystkie przygotowane niespodzianki,
co świadczy o ogromnym zainteresowaniu projektem
ze strony czytelników.

Elwira Żuradzka

Walentynki w Bibliotece w Widomej

9:00 - 12:30
9:00 - 12:30
15:00-17:00
9:00-12:30
nieczynne

Nowe oblicze biblioteki w Widomej

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Widomej
zakończyła remont i otworzyła swoje drzwi
przed czytelnikami, i trzeba przyznać, że nawet
Ci najwierniejsi, na których kartach
bibliotecznych już dawno zabrakło miejsca na
nowe książki, mogli swojej biblioteki nie
poznać.
Efekty robią ogromne wrażenie, odświeżone
i pomalowane zostały ściany a na podłodze
położona wykładzina znacząco podnosząc
walory estetyczne, zmienił się również układ
pomieszczenia, dzięki czemu młodsi czytelnicy
zyskali więcej miejsca.
Biblioteka jest dla wszystkich mieszkańców
naszej gminy, zaprasza do korzystania ze
zbiorów dla dzieci, młodzieży i dorosłych
czytelników.

Elwira Żuradzka

Godziny pracy
biblioteki:

pon:
wt:
śr:
czw:
pt:
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W styczniu i lutym na zajęciach rękodzieła panie
z Celin i Sieciechowic podjęły wyzwanie i zaczęły
szydełkować. Szydełkowanie, podobnie jak robie-
nie na drutach, polega na przeciąganiu przez siebie
na różne sposoby pętelek nici. Różnica między
szydełkowaniem a robieniem na drutach polega na
tym, że przy szydełkowaniu aktywna jest tylko
jedna pętelka naraz, pętelki wykonane z tej samej
długości nici są dłuższe i korzysta się tylko
z jednego szydełka, zamiast dwóch drutów. Nie jest
to łatwa technika rękodzielnicza, ale jest jedną
z podstawowych i fundamentalnych technik. Nie
wyobrażamy sobie pięknego, klasycznego
rękodzieła bez szydełkowania. Zaczęłyśmy od
najprostszych wzorów, ale panie szybko nabrały
apetytu. Niektóre sobie tylko przypomniały
na czym polega ten proces, bo przecież niedawno -
w młodości prawie każda szydełkowała. Panie
zrobiły przepiękne śnieżynki, które śmiało można
powiesić w grudniu na choince, wykonały też
motylki i kwiatuszki. Największą satysfakcję dały
nam wzory związane z Wielkanocą: rozkoszne,
malutkie kurczaczki oraz przepiękne i przebogate
kurki, kogutki, zajączki, pisanki z kordonka
i włóczki. Technika i wzory niby te same,
ale inwencja twórcza w Celinach i Sieciechowicach
zupełnie inna. Panie są kreatywne i potrafią
stworzyć własne modyfikacje tych samych wzorów.
Jak zawsze wychodzi lepiej od oryginału. Teraz
w domu pewnie powstają kolejne arcydzieła, które
mam nadzieję niebawem będziemy mieli
przyjemność podziwiać.
Zajęcia rękodzieła obywają się w ramach zadania
publicznego „Aktywacja i integracja osób starszych
w miejscowościach Celiny, Sieciechowice”
realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno –
Oświatowe z Celin, a finansowane przez Gminę
Iwanowice.

Krystyna Kowlaczyk

Zajęcia w Klubach Seniora

w Celinach i Sieciechowicach
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Mieszkańcy Gminy Iwanowice, którzy ukończyli 60 lat,
mogą przystępować do Klubów Seniora. Prowadzi je od
stycznia 2020 r. Fundacja Leonardo. Nasi Seniorzy
(zamiast spędzać samotnie wieczory) mogą w gronie
przyjaciół porozmawiać, poćwiczyć, a nawet poszerzyć
wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Jeden z takich Klubów Seniora mieści się w świetlicy
w Poskwitowie Starym. Tutaj, co poniedziałek odby-wają
się zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, a raz w miesiącu
mają miejsce zajęcia z psychologiem i prelekcja lekarza.
Dzięki temu Seniorzy poszerzyli już swoją wiedzę
z zakresu np.: udarów, wylewów, cukrzycy, nerwic
i zaburzeń snu. Na zajęciach komputerowych mogli
zbliżyć się nieco do inter-netowych zasobów wiedzy.

Kilka razy w miesiącu odbywają się też zajęcia
z rękodzieła, które dla jednych są łatwe, dla mniej
wytrwałych może stanowią swego rodzaju wyzwanie,
ale na pewno rozbudzają zainteresowania i zami-
łowania. Dzisiaj już, panie z Poskwitowa Starego
pracują nie tylko na zajęciach. Same wyszukują
inspiracji w Internecie i robią piękne rzeczy
w domach, które prezentują później w Klubie.
Najważniejszy jest jednak czynnik ludzki. Wspólne
przygotowywanie potraw jest zarówno okazją do
wymiany doświadczeń, ale i do rozmów przy herbatce
i świętowania imienin, Walentynek, ostatków itp.
Można tutaj w sposób kulturalny spędzić czas,
pośpiewać i powspominać. W najbliższej przyszłości
mamy w planie uatrakcyjnić działalność kulturalną
Klubu, poprzez wyjazd do teatru i Środo-wiskowego
Domu Samopomocy Fundacji Wspierania Rozwoju
Społecznego "Leonardo".
Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów do
udziału w naszych zajęciach!

Janina Trzaska

W dniu 3 stycznia bieżącego roku w Gminie Iwanowice
w Damicach został otwarty kolejny - już trzeci - Klub Seniora.
Dwa pierwsze Kluby – w Poskwitowie Starym i Władysławie
rozpoczęły swoją działalność już w styczniu 2019 roku,
a już zainteresowanie zajęciami przeszły nasze najśmielsze
oczekiwania. Założyliśmy uczestnictwo 50 Seniorów,
a deklaracji w ubiegłym roku zebraliśmy 120 i naprzemiennie
też tyle osób brało udział w zajęciach.

Wszystkie Kluby działają w ramach realizacji ministerialnego
programu Senior+ 2015-2020 Modułu II, będącego
kontynuacją Modułu I. W roku 2018 w ramach realizacji
pierwszego modułu zostały wyremontowane i wyposażone sale
w remizie OSP w Władysławie oraz w świetlicy w Poskwitowie
Starym. W roku 2019 został wyremontowany budynek OSP
w Damicach oraz zakupiony sprzęt potrzebny do realizacji
Modułu II. Całość wykonania zadania wyniosła
103 917,46 zł. Z dotacji Gmina otrzymała 81 920,00 zł.
Pozostałe środki stanowiły wkład własny.

W marcu Ministerstwo Rodziny ogłosiło wyniki naboru
wniosków w ramach modułu II Programu Senior+. Gmina
Iwanowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 76 920 zł
na prowadzenie Klubów Seniora w Damicach,
Poskwitowie Starym oraz Władysławie. Całkowity koszt
dofinansowania Klubów Seniora w naszej gminie wyniesie
w tym roku ponad 200 000,00 zł. Pozostała kwota wsparcia
będzie pochodziła z budżetu Gminy Iwanowice.

W ramach działalności Klubów Seniora realizowane są
zajęcia rehabilitacyjno–ruchowe, terapeutyczne, integ-
racyjne, społeczne. Do wszystkich otwartych klubów nasi
Seniorzy chętnie uczęszczają. Staramy się bardzo ich
przyciągnąć nie tylko ciekawą ofertą zajęć, ale i również
dobrym słowem oraz ciepłym uśmiechem.

Monika Świątek

Kluby seniora w gminie Iwanowice
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Razem z rozpoczęciem nowego 2020 roku zajęcia w Klubach
Seniora w Gminie Iwanowice ruszyły z niesamowitą
intensywnością.

Dnia 12 stycznia podczas II Iwanowickiego Kolędowania
seniorzy integrowali się we wspólnym śpiewie kolęd na
scenie. Przyświecał temu szczytny cel jakim było zbieranie
pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Podczas zajęć terapeutycznych w Klubie seniora we
Władysławie wykonywaliśmy kwiaty kusodama, były to
pierwsze zajęcia na których mieliśmy możliwość poznania
techniki wykonywania kwiatów, a już niebawem będziemy
tworzyć gotowe kompozycje. Życie na emeryturze to czas,
który trzeba w pełni wykorzystać. Warto realizować pasje,
próbować nowych rzeczy i dokształcać się! Dobrym
pomysłem jest rozwijanie umiejętności obsługi komputera
dla seniorów, co otworzy przed nimi zupełnie nowy świat.

Każdy senior na czasie powinien posiadać umiejętność
obsługi komputera i Internetu, który ułatwia i usprawnia
życie na wielu płaszczyznach. Bez wychodzenia z domu
można robić zakupy, czytać codzienną prasę czy nawiązywać
nowe znajomości. Komputer pomaga też w utrzymywaniu
bliskich relacji rodzinnych - dzięki darmowym komu-
nikatorom można nie tylko słyszeć, ale również widzieć
dzieci i wnuki.

W związku z tym kolejnymi zajęciami jakie zostały
zorganizowane dla Seniorów z Poskwitowa Starego – to
właśnie zajęcia komputerowe, które odbyły się w Szkole
Podstawowej w Iwanowicach. Przeprowadzone zostały
przez panią Iwoną Mularczyk, która przedstawiła seniorom,
jak działa komputer. Na warsztatach komputerowych osoby
starsze zakładają pocztę e-mail, korzystają z przeglądarek,
szukają przydatnych informacji. Podczas zajęć Senior dowie
się, jak dzwonić z messengera, pisać na Facebooku,
prowadzić bloga oraz dzwonić przez Skype'a. A co ważne -
będzie mógł opłacać rachunki bez wychodzenia z domu.
Osoby starsze poznają tajniki systemów operacyjnych od
podstaw: co to jest folder, plik, aplikacja, gdzie gromadzić
zdjęcia i niezbędne zawartości na dysku. Uczestnicy poznają
niezbędne programy takie, jak Word, Excel. Zajęcia są
finansowane z środków Gminy Iwanowice oraz
Województwa Małopolskiego w ramach Programu
Wieloletniego Senior + na lata 2015 – 2020.

Krzysztof Wojtas

Początek roku w klubach
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Wysoka frekwencja i duże zainteresowanie organizowanymi
zajęciami w nowootwartym Klubie Seniora w Damicach
świadczy o tym, że to miejsce jest potrzebne.

Zajęcia w nowo otwartym Klubie upływają w ciepłej
i serdecznej atmosferze. Panie na uprzednich zajeciach
odkrywały swoje kulinarne talenty, a Panowie zajęli się męską
robotą i stworzyli piękne, drewniane karmniki i budki lęgowe.
Karmniki zostaną przekazane do szkoły, a dzięki tej inicjatywie
w uczniach zaszczepimy bakcyla przyrodniczego.

W naszym Klubie aktywujemy Seniorów cyklicznie
odbywającymi się zajęciami rehabilitacyjno-ruchowymi.
Zajęcia z wykwalifikowanym trenerem cieszą się dużym
zainteresowaniem. Seniorzy podczas organizowanych przez nas
różnorakich zajęć terapeutycznych, w ostatnim czasie mieli
okazję zapoznać się z technikami krawieckimi. Efektem ich
pracy są wyjątkowe torby na zakupy, bambosze, pudełko na
„przyda się” oraz wiosenne kwiaty.

Dzięki współpracy z Panią doktor Joanną Pawlik
z Przychodni Familia Medicina były prowadzone zajęcia
promujące zdrowy tryb życia. Tematem spotkań były
schorzenia i choroby, które najbardziej dotyczą osób

w wieku 60+. Seniorzy mieli możliwość pogłębić swoją
wiedzę i otrzymać fachowe wsparcie i wskazówki jak radzić
sobie w przypadku zawału, udaru i jak żyć borykając się
z cukrzycą.

Spotkania w Klubie Senior+ to przede wszystkim
możliwość spędzenia czasu z drugim człowiekiem.
Istotnym elementem oferty klubu są, także systematyczne
spotkania z psychologiem, podczas których jest możliwość
porozmawiania na tematy trudne i nie tylko. Wymiany
życiowych doświadczeń oraz bycia w relacji z drugim
człowiekiem. Zajęcia są finansowane z środków Gminy
Iwanowice oraz Województwa Małopolskiego w ramach
Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015 – 2020.

Jesteśmy dumni, że tak dużo osób uczestniczy
w proponowanych formach aktywności. Oby tak dalej!

Krzysztof Wojtas

Nowy klub seniora w Damicach

Koperta życia

Przepis na

Ciastka à la pieczarki

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych,
starszych, samotnych. Polega na umieszczeniu
w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych
informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach,
alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych
osobowych, w tym numer pesel. Pakiet z takimi
informacjami powinien być przechowywany w lodówce,
czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem
jest łatwo dostępne. Należy również po zewnętrznej
stronie lodówki (w miejscu widocznym) zamieścić
naklejkę, która jest informacją o jej posiadaniu.
"Koperta Życia" jest dostępna dla Seniorów oraz ich
rodzin w Klubach Seniora oraz w Gminnym Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
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Składniki:
- 200 g masła

- 10 łyżek cukru pudru
- 2 szklanki mąki ziemniaczanej

- jajko
- 1 szklanka mąki tortowej

- kakao
- 3-4 łyżeczki sody oczyszczonej

- kilka kropli olejku pomarańczowego

Przygotowanie:
Mąki przesiewamy z sodą. Miękkie masło miksujemy z cukrem i jajkiem.
Dodajemy mąki z sodą i olejek. Miksujemy na niskich obrotach. Ciasto
zagniatamy i dzielimy na 4 części. Każdą rolujemy, tworząc wałek, następnie
dzielimy go na 16 porcji.
Z każdej porcji formujemy kulkę. Kładziemy na blasze wyłożonej
pergaminem. Gwint od dekoratorów do tortów lub plastikowej butelki
wkładamy do kakao, a następnie wciskamy kolejno w kulki, robiąc
wgłębienie. Pieczemy ok. 15 minut w temperaturze 175 st.



Pierwszy utwardzony szlak drogowy w naszej
okolicy to trakt drogowy Warszawa – Kraków,
wybudowany przed dwoma wiekami jednak
w tamtym czasie była to jedyna taka droga
w okolicy.

W 1868 roku naczelnik powiatu
miechowskiego Andrzej Orzeł, Rosjanin,
postanowił zdopingować właściciela
Dóbr Ziemskich Iwanowickich,
Wilhelma Zawadzkiego do budowy dróg
bitych po wsiach. Wiemy o tym
wydarzeniu z pamiętników Kazimierza
Girtlera, krakowianina, syna profesora UJ:

„Wieczorem – pisze Girtler – był pan Józef
Sikorski, opowiadano mi zdarzenie powiatowe.
Niedawno, jak wszędzie tak w Iwanowicach zajęto się
rozkazem Naczelnika powiatu - Orła, ulepszeniem dróg,
więc wójt Gminy nalegał na dziedzica, pana Wilhelma
Zawadzkiego, aby przez pola bił rowy, robił drogę, a ten
odmawiał. Orzeł kazał mu stawić się w biurze ale on wyjechał
za granicę, aż coś za powtórnym wezwaniem, przyjechawszy
do Miechowa poszedł do biura, a zapytany, czemu nie robi
drogi, odpowiedział, że o tym ani myśli, a ostro od
Naczelnika przytarty miał rzec:

- Kupiłem Iwanowice (coś za półtorej miliona). Ukradliście
mi dotąd coś 50 morgów, myślicie że to z Prus przywiozłem
moje pieniądze, abyście mnie z nich obdarli, ani stopy ziemi,
więcej nie dam i drogi robić nie będę, bo od tego płacę
szarwark.

Orzeł skoczył, aż z gniewu, a Zawadzki z zimną flegmą
akcentem szlacheckim rzekł:

- No i czego dycki się gniewają, nie ma się czego złościć, nie
trza kazować tego co się nie należy. - Orzeł woła, że go będzie
aresztować, Zawadzki dobył cygaro i podaje naczelnikowi
mówiąc:

- Zanim będę mnie aresztować niech sobie zapalę, bo dobre
pruskie, nie tutejsze, nie śmierdzi - i nie czekając sam swoje

cygaro zapalił. Orzeł wyszedł z gniewem. Zawadzki
usiadł i pali cygaro, a po chwili wbiega

naczelnik Orzeł i w pełni gniewu krzyczał na
Zawadzkiego:
- Tu palić nie wolno.
Zawadzki na to:
- Dycki mój ojciec z królem naszym jadą
i przy nim cygaro pali, a wy tak znowu
dycki delikatni. – Wychodź pan stąd –
rzekł Orzeł.
- A ja dycki czekam, bo gadają że mnie
będą aresztować, a jak przyaresztują, to

jest tu za drzwiami mój brat, to da znać
o tym do Prus tylko, do Berlina do naszego

króla, to jakoś będzie inaczej - i siedząc pali
sobie cygaro.

Orzeł po chwili blady i zielony z gniewu wszedł i rzekł:
- No proszę pana, abyś się oddalił.

- A ! tak to co innego, to będziecie zdrowi - i poszedł, ale
Orzeł zachorował i dotąd nie bywa w biurze, co mu się żółci
i ulało. Ten Zawadzki rzeczywiście już miał się ubezpieczyć
na wypadek aresztowania i brat jego umyślnie z nim przybył,
aby w danym razie postępował na drodze jaką sobie ułożyli.”

Warto dodać, że drogi bite zaczęto budować dopiero
w niepodległej Polsce a dopiero w schyłkowym okresie Polski
Ludowej budowano po wsiach liczne bite drogi systemem
gospodarczym. Potem, całkiem już niedawno, owe drogi
z utwardzonym podłożem pokryto asfaltem.

Wilhelm Zawadzki pochodził ze śląska Opolskiego i był
pruskim poddanym. Dobra Ziemskie Iwanowic kupił od
Stanisława Walewskiego. Przybywając do Iwanowic
przywiózł kilku fachowców, rodziny Cichy, Chludek
oraz Szyncel. Wilhelm Zawadzki gospodarzył rozrzutnie
i niebawem zadłużony majątek sprzedano na licytacji.”

Dzisiaj mamy inną rzeczywistość i inne problemy, ale myślę
że warto się było zastanowić nad uroczym fragmentem
z Girtlerowych wspomnień.

Adam Miska

Historia naszych dróg
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