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Gminny Bal Seniora
Iwanowickie Kolędowanie

Inwestycje

w Gminie Iwanowice
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OSP w Iwanowicach
zaprasza Mieszkańców na uroczystość

100-lecia

Ochotniczej Straży
Pożarnej w Iwanowicach
Uroczystość odbędzie się 22 czerwca 2019
na parkingu obok Kościoła
Program uroczystości:
14.30 – zbiórka pododdziałów
15.00 – Msza Św. w Kościele pw. Trójcy Świętej
– przemarsz w asyście orkiestr dętych na plac
uroczystości
– raport i przegląd pododdziałów
– podniesienie flagi na maszt
– powitanie gości
– odczytanie kroniki
– odznaczenie zasłużonych druhów
– wystąpienia zaproszonych gości
– wpisy do księgi pamiątkowej
– występy artystyczne
– koncert Orkiestr Dętych
– zabawa taneczna

Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa Ręce pierwszy numer Głosu Iwanowic w bieżącym roku. W tym numerze
przeczytacie Państwo o licznych inwestycjach
które się już rozpoczęły i trwają na terenie
naszej gminy. Poznacie wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy Iwanowice. Przeczytacie Państwo
informacje o nowych projektach edukacyjnych.
Dowiecie się, co słychać w naszych placówkach
oświatowych oraz jakie działania podejmowane
są przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek.
Poczytacie o tym jak aktywnie spędzają czas
nasi seniorzy. W tym numerze pojawią się również zaproszenia na różne imprezy plenerowe
przygotowane dla naszych mieszkańców.
Drodzy Państwo proszę usiąść wygodnie w promieniach wiosennego słońca, wziąć naszą gazetę
i zanurzyć się w miłej lekturze.
Serdecznie zapraszam, a na nadchodzące Święta
Wielkanocne życzę spokoju, miłości, prawdziwych polskich Świąt oraz wiary w Chrystusa
i drugiego człowieka.
Na stole święcone, a obok baranek,
Koszyczek pełen barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile
Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole śniadanie.
MONIKA ŚWIĄTEK
Redaktor Naczelna

Wielu radosnych chwil w czasie Świąt
Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei
i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju oraz
serdecznych spotkań w gronie najbliższych.
Niech Zmartwychwstały Chrystus zsyła
na Was łaski i wnosi szczęście do każdego,
potrzebującego serca.
Wesołego Alleluja!
Edward Stopiński –
Przewodniczący Rady Gminy
Robert Lisowski –
Wójt Gminy Iwanowice
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z życia gminy INWESTYCJE

Wybory
sołtysów
zakończone

Otwarcie
Samorządowego
Przedszkola
w Iwanowicach

W marcu i kwietniu br. odbyły się 23 zebrania wiejskie na
których dokonano wyboru sołtysów i rad sołeckich na
kolejną, tym razem 5-letnią kadencję.
Mieszkańcy poszczególnych sołectw wybrali na sołtysów następujące osoby:

Biskupice – Pan Mirosław Rosa
Celiny - Pani Lucyna Marchańska
Damice – Pani Katarzyna Pałka
Domiarki – Pani Genowefa Domagała
Grzegorzowice Małe- Pani Wiesława Zarębowicz
Grzegorzowice Wielkie- Pani Krystyna Cieślik
Iwanowice Dworskie - Pani Ewa Gołda
Iwanowice Włościańskie – Pani Wiesława Musiałek
Krasieniec Stary – Pan Zbigniew Piekara
Krasieniec Zakupny – Pani Beata Bubak
Lesieniec – Pani Jadwiga Nogieć
Maszków – Pan Czesław Pobędza
Narama - Pan Gwidon Winiarski
Poskwitów Nowy – Pani Jolanta Zębala
Poskwitów Stary – Pan Jarosław Mrugalski
Przestańsko – Pani Ewa Patoła
Sieciechowice- Pan Michał Wącławski
Sułkowice - Pani Katarzyna Szwajcowska
Widoma – Pani Katarzyna Kurbiel
Władysław – Pani Dorota Marchańska
Zagaje- Pan Marian Pycia
Zalesie – Pani Małgorzata Woźniczka
Żerkowice – Pani Lucyna Sobczyk
Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy sukcesów w pracy na
rzecz swoich sołectw oraz Gminy Iwanowice.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
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7 lutego 2019 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowych pomieszczeń Samorządowego Przedszkola w Iwanowicach, które w trakcie ferii
zostało przeniesione do budynku szkoły podstawowej w Iwanowicach.
Spotkaniu towarzyszyło podsumowanie projektu unijnego związanego z głęboką termomodernizacją budynku szkoły w Iwanowicach oraz uroczystość przedszkolna i szkolna związana z Dniem Babci
i Dziadka. W spotkaniu wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in.
Pan Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego
oraz Pan Rafał Wdowicz – zastępca dyrektora MARR S.A. (Departament
Instrumentów Finansowych). Całkowita wartość zrealizowanych inwestycji w budynku szkoły w Iwanowicach to kwota ponad 3,2 mln
złotych.

z życia gminy

Inwestycje
w Gminie Iwanowice

INWESTYCJE

Rewitalizacja w Biskupicach i Maszkowie
stała się faktem

Kolejne stare piece zostały wymienione
W ramach zadania p.n.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji
w gminie Iwanowice w 2018 roku” zostało wymienionych 40 starych
źródeł ciepła na 32 szt. kotłów na ekogroszek oraz 8 szt. kotłów na biomasę. Całkowity koszt zadania wyniósł 248 545,00 zł w tym Gmina Iwanowice otrzymała dotację w wysokości 176 545,00 zł natomiast wkład
własny Gminy stanowiła kwota 72 000 zł.
Dodatkowo w ramach projektu partnerskiego finansowanego
z Urzędu Marszałkowskiego w 2018 roku w 26 gospodarstwach domowych zostały wymienione stare urządzenia grzewcze na 17 szt. kotłów
gazowych oraz 9 szt. kotłów na ekogroszek. Całkowity koszt zadania
wyniósł 305 478,95 zł.
Wszystkie wymienione urządzenia grzewcze posiadają certyfikaty
ecodesign i spełniają normę niskoemisyjnych urządzeń grzewczych.
Podsumowując rok 2017 i 2018, w naszej gminie zostało zamontowanych 106 ekologicznych kotłów.

Dofinansowanie do oczyszczalni
przydomowych
Zakończyliśmy nabór wniosków w celu otrzymania dotacji celo-

wej na budowę oczyszczalni przydomowych z środków finansowych
budżetu Gminy Iwanowice. W tym rorku dofinansujemy budowę 30
„przydomówek” na kwotę ponad 200 000 zł. Poniżej przedstawiamy
najważniejsze założenia programu:
1. Wysokość dotacji jest zależna od ilości mieszkańców, którym będzie służyć oczyszczalnia (minimalna kwota to 6000 zł – maksymalna kwota to 8500 zł)
2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć kosztów zakupów i wykonania oczyszczalni
3. Dotacja nie może być udzielona na oczyszczalnię obsługującą
budynek w której prowadzona jest działalność gospodarcza.
4. Dotacje przyznawane są w kolejności uzależnionej od dat złożenia wniosków. Przy czym wnioski nie zrealizowane w danym roku
budżetowym będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.
5. Przydomowa oczyszczalnia musi posiadać certyfikat jakości odnośnie skuteczności oczyszczania ścieków wydane przez odpowiednie i akredytowane laboratorium. Ponadto, oczyszczalnia
musi spełniać rozwiązania technologiczne określone we wniosku
i regulaminie.
6. Okres trwałości dla dotowanego zadania rozpoczyna się z chwilą wypłaty dotacji i trwa 5 lat. W tym czasie pracownicy Urzędu
Gminy mogą dokonywać kontroli eksploatacji oczyszczalni.
7. Przekazanie dotacji nastąpi po wykonaniu i uruchomieniu
oczyszczalni w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa oraz warunkami umowy dotacyjnej.

W styczniu br. zostały podpisane umowy na realizację dwóch zadań rewitalizacyjnych w Biskupicach i Maszkowie. Wykonawca – Firma
Murkrak z Węgrzec wykona oba zadania najpóźniej do września br.
Wartość rewitalizacji Biskupic to kwota 1 565 409,06 zł, natomiast rewitalizacja Maszkowa będzie kosztować 1 554 701, 94 zł. Wkład unijny do
obu zadań to kwota 1 643 575 zł.
W Maszkowie przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji. Obszar objęty zadaniem zostanie
podzielony funkcjonalnie na: strefę boisk sportowych – w tym boisko
wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę, strefę zabawową,
wyposażoną w urządzenia zabawowe dla dzieci, strefę fitness również
wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń.
W Biskupicach przedmiotem projektu jest zrewitalizowanie zdegradowanej przestrzeni wokół budynku remizy OSP w Biskupicach
wraz z wzbogaceniem już istniejącej infrastruktury sportowej na tym
terenie. W ramach projektu powstanie boisko wielofunkcyjne, strefa
zabawowa wyposażona w urządzenia zabawowe dla dzieci oraz strefa fitness wraz z urządzeniami do ćwiczeń. Od strony południowej
powstanie plac manewrowy wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną w postaci odwodnienia liniowego do gminnej
kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i przepompownią. Całość
założenia zostanie uzupełniona starannie przygotowanymi terenami
zielonymi wraz z obiektami małej architektury, systemową widownią
i altaną.

Chodnik w Sułkowicach

Budowa chodnika w Sułkowicach dobiegła końca. Inwestycja ta
na pewno poprawi bezpieczeństwo pieszych i uprzyjemni spacery
po naszej pięknej wsi. Dziękujemy za przekazanie środków z budżetu gminy. Przypomnijmy całkowity koszt to ok 150 000 zł. W tym roku
planujemy wykonać nakładkę asfaltową. Jeśli uda się pozyskać środki
z Funduszu Dróg Samorządowych to zrealizujemy prawie cały odcinek
wymagający remontu tj. od drogi wojewódzkiej do źródełka. Gdyby
jednak okazało się to niemożliwe to z środków budżetu Gminy Iwanowice wykonamy pierwszą część za kwotę 100 000 zł.
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INWESTYCJE / PSZOK

Przeszkoleni druhowie

Zmiany w opłatach za odpady komunalne
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Iwanowice z grudnia 2019 r. od 1
marca br. obowiązują nowe stawki opłat za śmieci. Nowe stawki są następujące: 11 zł od osoby miesięcznie (odpady segregowane), gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje nie więcej niż 4 osoby; 8 zł od piątej
osoby (odpady segregowane), gdy wspólnie gospodarstwo zamieszkuje 5 lub więcej osób oraz 16 zł od osoby za odpady niesegregowane.
Nowe stawki są efektem dodatkowych kosztów związanych ze składowaniem odpadów. W tym roku w związku z aneksem zawartym z firmą
TAMAX koszty wywozu odpadów w naszej Gminie wzrosną rocznie
o ponad 170 000 zł (nowe stawki Gmina płaci firmie od stycznia br.).
Zmiany opłat nie powodują konieczności zmiany deklaracji przez poszczególnych mieszkańców.

W marcu br. zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Szkolenie organizowane dla druhów z terenu gminy
Iwanowice cieszyło się dużym zainteresowaniem. Około czterdziestoosobowa grupa przez kilka kolejnych sobót trenowała pod okiem
instruktorów z JRG5 oraz zdobywała wiedzę teoretyczną podczas niedzielnych wykładów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom szkolenia
pozytywnych wyników na testach końcowych.

Rewitalizacja nowoczesnego zaplecza
w Iwanowicach – II etap

Do połowy czerwca br. planujemy zakończyć II etap rewitalizacji
nowoczesnego zaplecza rekreacyjno-sportowego w Iwanowicach.
Na dwóch placach znajdujących się przy wjeździe na parking zostaną zamontowane obiekty małej architektury: ławki z oparciem, kosz
na śmieci, stół oraz dwie ławki z technologią fotowoltaiczną zapewniające dostęp do WIFI, fontanna, maszty flagowe oraz pomnik męczeństwa, który zostanie przeniesiony na nowe miejsce. Ponadto teren zostanie utwardzony i częściowo wybrukowany, a całość zostanie
ogrodzona murem do wysokości 2,2 m wraz z bramą wjazdową. Planowany koszt tej inwestycji to kwota ok. 650 000 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
otwarty od kwietnia
Od 13 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Iwanowice wznawia
swoje funkcjonowanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
jest miejscem, gdzie mieszkańcy naszej gminy mogą oddawać odpady
zgromadzone w sposób selektywny.

Punkt czynny będzie w II i IV sobotę miesiąca od godziny
9.00 do 13.00 w okresie od kwietnia do listopada każdego roku. Punkt znajduje się w Iwanowicach Dworskich
na działce nr 337/1 (w pobliżu oczyszczalni ścieków).
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających
na terenie gminy Iwanowice:
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyte opony z gospodarstwa domowego (ale nie więcej niż 4
opony miesięcznie 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
• puste worki po nawozach
• odpady problematyczne (np.: okna, drzwi, wanny, sedesy,
spłuczki, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, wykładziny,
gumoleum, dywany)
Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne i estetykę naszej
gminy, zachęcamy mieszkańców do korzystania z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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Sprawozdanie
finansowe
z wykonania budżetu 2018
Szanowni Mieszkańcy!
Przedkładam Państwu sprawozdanie finansowe za rok
2018. Przedstawiony materiał opisuje podobnie jak
w latach ubiegłym bardzo szeroko i szczegółowo zarówno
część finansową jak i zadaniową budżetu. Zakres prezentowanych treści opisowych oraz sprawozdawczych
znacznie wykracza poza obowiązki ustawowe.
W 2018 r. kontynuowaliśmy rozwój infrastrukturalny gminy. Najważniejszymi inwestycjami, które zrealizowaliśmy w ubiegłym roku są:
1. Budowa nowoczesnego centrum rekreacji i turystyki w Iwanowicach. Całkowita wartość tej inwestycji to kwota 850 000 zł, w tym
dofinansowanie unijne to kwota 539 934,62 zł;
2. Budowa 112 przydomowych oczyszczalni ścieków. Całkowity
koszt tej inwestycji to kwota 1 790 880 zł, w tym dofinansowanie
unijne to kwota 1 453 722 zł.
3. Rozbudowa wodociągu w Władysławie, Celinach i Grzegorzowicach Wielkich (I etap). W ramach tej inwestycji wykonaliśmy
prawie 2 km nowego wodociągu wraz z przyłączami za kwotę
289 076,30 zł.
4. Modernizacja dróg gminnych i powiatowych. Na nowe nakładki
na drogach gminnych przeznaczyliśmy kwotę ponad 770 000 zł

SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU 2018

oraz dofinansowaliśmy inwestycje powiatowe w kwocie 350 000
zł. W sumie udało się zmodernizować prawie 5 km dróg gminnych i powiatowych.
5. Utworzenie Klubów seniora+ w Władysławie i Poskwitowie Starym. W tym celu pozyskaliśmy środki finansowe z Programu Senior+ w kwocie 112 928 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła
141 160 zł.
6. Budowa nowoczesnych siłowni w Sieciechowicach i Żerkowicach
w ramach programu rządowego Otwarte Strefy Aktywności. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 164 618,31 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota 48 300 zł.
W 2018 r. rozpoczęliśmy także cały szereg działań, które będą kontynuowane i zakończone w 2019 r. Najważniejsze z nich to:
• rozbudowa szkoły podstawowej w Celinach (2,2 mln zł),
• budowa kanalizacji wraz z chodnikami w centrum Sieciechowic
(2,65 mln zł),
• modernizacja drogi powiatowej Widoma-Iwanowice Dworskie (4
mln zł),
• rewitalizacja miejscowości Maszków i Biskupice (ponad 3 mln zł),
• dostosowanie budynku szkoły w Grzegorzowicach do potrzeb
placówki dziennego pobytu dla osób starszych (ponad 1 mln zł).
Dziękuję szczególnie urzędnikom za dobrą współpracę oraz radnym i sołtysom za aktywne wspieranie realizacji poszczególnych inwestycji. Dziękuję także mieszkańcom, druhom OSP, organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, którzy poprzez swoje działania
przyczynili się do rozwoju naszej gminy w 2018 r.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest w BIP i na stronie internetowej UG http://iwanowice.pl/aktualnosci/2845/sprawozdanie-finansowe-z-wykonania-budzetu-za-2018-r
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice

Z Głębokim Żalem Żegnamy
Ś.P. Tadeusza Wywiała (13.02.1941 – 30.03.2019) wieloletniego sołtysa Naramy
(od 1974 roku).
Tadeusz Wywiał angażował się we wszystkie najważniejsze inicjatywy podejmowane na rzecz sołectwa Narama i Gminy Iwanowice. Z zawodu był rolnikiem, uprawiał m.in. zboże, ziemniaki, tytoń, truskawki. Pracę na roli starał
się godzić z działalnością społeczną. Zabiegał o środki finansowe na budowę
i asfaltowanie dróg publicznych, doprowadzenie autobusu MPK do Naramy,
rozbudowę remizy, budowę szkoły oraz sali gimnastycznej, odbudowę kościoła
w Naramie po pożarze. Współpracował oraz wspierał wszelkie organizacje społeczne działające na terenie wsi: Koło Gospodyń Wiejskich w Naramie, Zespół
Śpiewaczy w Naramie, klub sportowy Novi Narama, Strażacką Orkiestrę Dętą
„Naramianka” oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Naramie, której przez wiele lat
był aktywnym członkiem.
W imieniu Urzędu Gminy i Rady Gminy Iwanowice składamy serdeczne wyrazy
współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.
Robert Lisowski
Wójt Gminy Iwanowice
Edward Stopiński
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice
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Mieszkańcu, sprawdź na co idą twoje pieniądze
Rozpoczynamy tegoroczną akcję „Płać podatki – tam gdzie mieszkasz”. Dzięki Twoim podatkom m.in. rozbudowujemy szkoły, drogi,
kanalizację, wodociągi, place zabaw oraz rewitalizujemy przestrzeń
publiczną.
Na specjalnie przygotowanej stronie https://iwanowice.nacoidamojepieniadze.pl możesz szczegółowo zapoznać się z budżetem naszej
gminy na 2019 r. Na inwestycje planujemy wydać kwotę prawie 20

mln zł. Pomóż nam zrealizować te plany. Wystarczy, jeśli w deklaracji
podatkowej PIT wpiszesz jako miejsce zamieszkania – miejscowość
z naszej gminy a miejscem rozliczenia podatku będzie Urząd Skarbowy w Proszowicach.
Dziękujemy, że zostawiasz podatek w naszej Gminie.
Jesteśmy z Ciebie dumni.

iwanowice.nacoidamojepieniadze.pl

Transport
i łączność

Oświata
i wychowanie

Gospodarka
komunalna

całkowity koszt

całkowity koszt

całkowity koszt

15 819 957,03 zł

5 679 421,00 zł

5 212 796,87 zł

Zostawiasz swój podatek w naszej gminie?

Jesteśmy z Ciebie dumni.
Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół,
placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych.
Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

IWANOWICE
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Czy można
uczyć w ciekawy
i niestandardowy
sposób rozwijania
umiejętności
podstawowych
u dorosłych?
Poziom umiejętności i wykształcenia jest ważnym wyznacznikiem szans i możliwości poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw. Niskie kwalifikacje
i niskie wykształcenie ograniczają możliwości indywidualnego rozwoju, często zwiększają ryzyko bezrobocia i wykluczenia społecznego. Niski kapitał ludzki często jest dziedziczony – uwarunkowania rodzinne i społeczne mają wpływ
na niskie osiągnięcia w szkole a potem i w dorosłym życiu.
Nierówności edukacyjne są zatem problemem wielowymiarowym obejmującym różne aspekty z perspektywy jednostek, pokoleń, jak i w kontekście międzypokoleniowym.
Badanie nt. kompetencji osób dorosłych prowadzone cyklicznie
przez OECD pokazują, że prawie co czwarty dorosły Europejczyk ma
problemy z umiejętnościami rozumienia tekstu lub rozumowania matematycznego a aż 44% Europejczyków nie posiada podstawowych
umiejętności cyfrowych. Dane te obrazują, że dorośli Europejczycy
mają problemy w trzech obszarach uznanych przez Komisję Europejską za tzw. kompetencje podstawowe: umiejętności czytania i pisania,
umiejętności matematyczne oraz kompetencje cyfrowe. Umiejętności
te są najbardziej zróżnicowane w zależności od poziomu wykształcenia – im niższe wykształcenie tym większa luka w poziomie kompetencji podstawowych. Niższy poziom tych kompetencji charakteryzuje też
osoby nieaktywne zawodowo i społecznie, niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej, nie angażujące się edukacyjnie po ukończeniu
szkoły. W Polsce odsetek osób o najniższych umiejętnościach podstawowych w Polsce jest równie wysoki, np. w przypadku rozumienia tekstu Polacy znaleźli się na 4. miejscu od końca, wyprzedzając mieszkańców Włoch, Hiszpanii i Francji (dane na podstawie ostatniego badania
PIAAC, przeprowadzone w Polsce w latach 2013/2014).
Nie da się ukryć, że innowacje technologiczne, które pojawiły się
w naszym życiu w ostatnich dziesięcioleciu, przyniosły zmiany strukturalne, które zdecydowanie wpłynęły na praktycznie wszystkie obszary
naszego życia. Technologia zmieniła sposób, w jaki na co dzień funkcjonujemy, nasze nawyki i styl życia, nasz sposób rozumienia i spędzania wolnego czasu, a także nasz sposób uczenia się i nauczania.
To powoduje, że brak lub niski poziom umiejętności podstawowych,
takich jak czytanie ze zrozumieniem, rozumowanie matematyczne czy
kompetencje cyfrowe, negatywnie wpływają na wszystkie sfery naszego życia, od szkoły do zatrudnienia,

od opieki zdrowotnej po życie
społeczne.

założenia projektu europejskiego w ramach Programie Erasmus+, Edukacja Dorosłych.
Projekt pn. „APP4Skills Aplikacja do rozwijania podstawowych
umiejętności dorosłych”, który jest obecnie w trakcie realizacji, wykorzystuje metodę uczenia się osób dorosłych poprzez działanie (learning by doing). Od dawna wiadomo, że ludzie, zwłaszcza dorośli, uczą
się więcej i chętniej, gdy robią to w niezobowiązujący sposób. W ramach projektu App4Skills opracowana została specjalna aplikacja internetowa (WebApps), która właśnie uczy w luźnej i niezobowiązującej
ale motywującej formie rozwijania podstawowych umiejętności czytania ze zrozumieniem, liczenia, matematycznego rozumowania a przy
okazji także rozwija umiejętności cyfrowe.
Aplikacja App4skills została oparta na trzech obszarach: kulinaria,
ogrodnictwo i drobne rzemiosło-rękodzielnictwo. Proponując wykonanie różnych zadań – od przepisów kulinarnych, poprzez porady
i sekrety ogrodnicze aż po zadanie typu „zrób to sam” – do samodzielnego wykonania lub w gronie przyjaciół, znajomych, rodziny, aplikacja
daje rozwija w prosty i przyjemny sposób umiejętności podstawowe.
Aplikacja Appp4skills jest obecnie w fazie testowania ale już wkrótce
będzie dostępna nieodpłatnie w 5 językach: hiszpańskim, angielskim,
włoskim, fińskim, tureckim i polskim.
Więcej informacji nt. projektu i samej aplikacji można znaleźć
na stronie profilu społecznościowym Facebook @App4skills lub poprzez kontakt z biurem Fundacji na adres mailowy biuro@fundacjamis.
org.pl lub pod numerem telefonu 12 200 29 26.
Aplikacja App4skils w wersji testowej jest dostępna pod adresem:
http://app4skills.fundacionjuandelostoyos.org/

Zapraszamy wszystkich mieszkańców
do korzystania z opisanej aplikacji,
a w szczególności naszych seniorów.
Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+
W Polsce partnerem w realizacji projektu „APP4Skills Aplikacja do rozwijania podstawowych umiejętności dorosłych” jest Fundacja Małopolska
Izba Samorządowa

Czy można tę sytuację poprawić? Jak
zachęcać i motywować dorosłe osoby do
poprawiania i rozwijania swoich umiejętności
podstawowych?
Pewien sposób na przynajmniej częściowe rozwiązanie tego problemu znalazła Fundacja Juan de los Toyos z Hiszpanii, która opracowała wraz z partnerami z 4 innych krajów europejskich, w tym z Polski
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IWANOWICKA AKADEMIA FUTBOLU
IAF to szkółka piłkarska ze świadomym rozwojem sprawności fizycznej sportowca. W bieżącym roku program akademii mocno poszerzył się właśnie o rozwój sprawności fizycznej, dlatego na zajęciach
nie tylko uczymy się techniki piłkarskiej, ale również świadomie zwiększamy aspekt fizyczny, poprzez naukę wzorców ruchowych oraz ćwiczenia gimnastyczne a przy okazji uczymy dzieci anatomii człowieka.
Co roku na początku i koniec roku wykonywane są również testy
sprawnościowe w celu sprawdzenia postępów w rozwoju każdego piłkarza .
IAF przy stałej współpracy z Gminą Iwanowice oraz Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek
zamierza rozwinąć sprawność fizyczną wśród lokalnej młodzieży,
oraz zjednoczyć lokalne społeczeństwo do wspólnego działania w
celu popularyzacji sportu i kultury w regionie.
W najbliższym czasie do akademii mają zostać dostarczone stroje sportowe dla dzieci zakupione dzięki rodzicom, Gminie Iwanowice
oraz IAF, to właśnie jeden z projektów który zrzesza wszystkich do
wspólnego działania. Następnym celem Akademii jest IAF CUP to turnieje wewnętrzne między drużynami trenującymi w różnych lokalizacjach. Celem tych rozgrywek jest forma popularyzacji kultury i sportu
w naszym regionie. Władze IAF również tutaj mają nadzieje na wspólne zjednoczenie sił między wyżej wymienionymi podmiotami, w celu
przeprowadzenia turniejów w dobrych warunkach, a przede wszystkim w dobrej atmosferze.
IAF cały czas się rozwija. W najbliższej przyszłości chcemy rozwinąć
jeszcze bardziej naszą akademie pod względem technicznym ( zakup
sprzętu treningowego, oraz diagnostycznego ) oraz stworzenie w akademii grupy TOP TALENT IAF najbardziej uzdolnionych dzieci, która będzie reprezentować akademie w rozgrywkach na arenie wojewódzkiej.
Grzegorz Banaszyk

Iwanowicka
Akademia
Futbolu
Iwanowicka Akademia Futbolu funkcjonuje już
trzeci rok i na ten moment liczy ponad 80 dzieci
trenujących w czterech lokalizacjach GCKiB
Iwanowice, Sp Narama, Sp Celiny, Sp Widoma.
W każdej lokalizacji dzieci w przedziale wiekowym
od 5 do 13 lat podzielone są na dwie grupy, które
prowadzone są przez dwóch trenerów. Nabór do
naszej akademii prowadzimy przez cały rok.
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Marzenia rozkwitają
wiosną
Marzenia….kto ich nie ma? Kto chociaż raz nie marzył o……
No właśnie, raczej nikt się nie przyzna do tego, że nie ma
marzeń. A wiosną nasze marzenia rozkwitają niczym pąki
w naszych sercach. Czy ktoś temu zaprzeczy? Chyba nie …

PLANETA MARZEŃ

„Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci
i Młodzieży w Gminie Iwanowice PLANETA
MARZEŃ” dofiannsowana jest ze środków
Eurpejskiego Funduszu Społecznego w raamch
projektu RPMP.09.02.01-12-0372/17

grupa młodzieży gimnazjalnej dzielnie przygotowuje się do egzaminu
szkolnego z języka angielskiego.
Planeta Marzeń oferuje także zajęcia specjalistyczne, m.in. zajęcia logopedyczne dla dzieci w formie indywidualnej pracy z logopedą
w zakresie poprawy mowy, służące niwelowaniu wad wymowy. Z tej
oferty mogą skorzystać dzieci regularnie uczęszczające do placówki.
Poza tym w ramach codziennej pracy placówka oferuje opiekę nad
dzieckiem podczas pobytu w placówce, pomoc w nauce obejmującą
pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w przygotowaniu do zajęć w szkole, pod okiem wychowawcy, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe.
Pobyt dziecka w placówce i udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Dzieci przebywające w placówce przez 4 godziny w ciągu dnia
mają zagwarantowany jeden ciepły posiłek.
Ale to jeszcze nie koniec spełniania marzeń. Już wkrótce pojawią
się nowe propozycje zajęć. Co to będzie?
Zapraszamy do kontaktu oraz śledzenia informacji na profilu społecznościowym Facebook organizatorów placówki: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa i Gminy Iwanowice.

Dlatego też, wiosna na całego zawitała również na naszą PLANETĘ
MARZEŃ, czyli do Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Grzegorzowicach Wielkich 31 (budynek gimnazjum).
W każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 – do 18.00 odbywają
się warsztaty plastyczne, prowadzone w dwóch grupach (dla młodszych i starszych), pod czujnym okiem Pani Krystyny Kowalczyk powstają prace.
W co drugi wtorek w godzinach od 16.00 – do 19.00 dzieci, a często
i rodzice, próbują swoich sił na warsztatach z szycia. Były już szyte
poduszki-serca na Walentynki, kolorowe plecaki, zajączki wielkanocne.
A to wszystko pod kierunkiem Pani Agnieszki Cieklińskiej z firmy Tatinka. Co Pani Agnieszka zaproponuję na następnych zajęciach? O tym
przekonamy się już w kolejny wtorek (16 kwietnia). W maju warsztaty
z szycia odbędą się 9 i 21 maja.
Z kolei co czwartek na naszej Planecie Marzeń króluje język angielski. W tym dniu od godziny 14.00 odbywają się zajęcia z języka
angielskiego z lektorem i Native Speakerem. Dzieci z młodszych grup
słuchają bajek w języku angielskim, ćwiczą słówka, uczą się piosenek
i robią wiele różnych rzeczy, i wszystko w języku angielskim. Natomiast,
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PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Iwanowickie
Kolędowanie
Dnia 13 stycznia bieżącego roku, od godz. 15.00 zrobiło się tłoczno
i gwarno na parkingach w Iwanowicach tuz przy nowo-powstałym
Centrum Rekreacyjno – Sportowym. Powód tego zamieszania był nie
byle jaki, bowiem Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach wraz z Gmina Iwanowice zorganizowało wspólne Iwanowickie
Kolędowanie tym samym włączyło się i wspomogło ogólnopolską
akcję jaką była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2019. Wspólnie kolędowanie rozpoczęliśmy z przedszkolakami z Iwanowic,
następnie na naszej scenie wystąpili uczniowie ze szkół w Celinach,
Damicach, Iwanowicach, Sieciechowicach oraz Widomej. Największą
jednak reprezentację stanowili uczniowie ze szkoły z Damic. Za wystawienie tak licznej reprezentacji oraz piękny pokaz gry na perkusji
w wykonaniu Bartosza Gadziny – jednego z uczniów tej szkoły serdecznie dziękujemy. Po występach dzieci przyszedł czas na występy
orkiestr. W tym dniu dla naszej widowni zagrały; Reprezentacyjna
Orkiestra Dęta „Tempo” z Iwanowic, Orkiestra Dęta „Hejnał” z Sieciechowic oraz Strażacka Orkiestra „Naramianka” z Naramy. W czasie
gdy na scenie odbywały się piękne występy i koncerty zaspokajające
artystycznie naszych mieszkańców, o ich podniebienia dbały Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy serwując słodkie karnawałowe smakołyki oraz członkowie Klubu Seniora „juRajska Siódemka”
częstując ciepłymi napojami i grillowana kiełbaską. W trakcie całej
imprezy datki na WOŚP zbierali wolontariusze którzy dzięki hojności
naszych mieszkańców zebrali w tym roku rekordową sumę.
Impreza była udana i było naprawdę pięknie. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim którzy w jakikolwiek sposób pomogli
przygotować imprezę i tym samym pomogli nam w realizacji
szczytnej inicjatywy. Dziękujemy Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich
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z Biskupic, Damic, Grzegorzowic, Maszkowa, Naramy, Poskwitowa
Starego, Poskwitowa Nowego, Sieciechowic i Żerkowic, które zadbały
o nasze podniebienia oferując pyszności na swoich stołach. Dziękujemy seniorom z Jurajskiej Siódemki z Widomej za pyszny bufet.
Dziękujemy druhom OSP z Biskupic, Celin, Iwanowic, Zalesia oraz
Sułkowic za rozłożenie namiotów oraz wszelką pomoc organizacyjną
w trakcie spotkania. Dziękujemy pracownikom Spółdzielni Socjalnej
Nad Dłubnią za różnorodne działania logistyczne przed i w trakcie
imprezy. Dziękujemy orkiestrom z Naramy, Sieciechowic i Iwanowic
za piękne koncerty. Wielkie podziękowania kierujemy również do dyrektorów i nauczycieli szkół, których uczniowie wystąpili w konkursie
kolęd. Dziękujemy wolontariuszom, którzy w trakcie imprezy zbierali
datki na WOŚP. Dziękuję mieszkańcom za tak liczny udział i wspólną
zabawę i zapraszamy za rok.
Monika Świątek – Dyrektor GCKiB

z życia gminy

WOŚP W GMINIE IWANOWICE

Rekordowy
Finał WOŚP
w Gminie Iwanowice
W niedzielę 13 stycznia w całej Polsce odbył się XXVII Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych
i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych”. Szkoła w Naramie już po raz 12 była organizatorem Sztabu WOŚP, do którego przynależeli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi
Królowej w Naramie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Iwanowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Szarych
Szeregów w Sieciechowicach – w sumie 58 wolontariuszy.
Sztab w Naramie, pod kierunkiem pani Magdaleny Dębskiej wznowił działalność w listopadzie. Należało przygotować wszelkie formalności, rozdać identyfikatory, serduszka i puszki, zapoznać wolontariuszy z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa. Młodzi wolontariusze
ochoczo przystąpili do pracy. W dniu 13 stycznia z samego ranka
młodzież wyruszyła na kwestę po to, aby w późnych godzinach po-

południowych zameldować się z puszką w sztabie. Pieniądze zbierano
w Naramie, Iwanowicach, Sieciechowicach, Sułkowicach, Widomej.
Dziękujemy pani Monice Świątek na zaproszenie na gminną imprezę
„Śpiewajmy i grajmy mu”, w trakcie której nasze wolontariuszki zebrały niemałą kwotę na WOŚP. Uczniowie zachęcali darczyńców do pieniężnych ofiar, w zamian za czerwone serduszko i uśmiech na twarzy.
Mieszkańcy gminy Iwanowice okazali ogromne wsparcie dla akcji
a młodzi wolontariusze ogromne zaangażowanie w zbieraniu pieniędzy. Kwota zebrana przez nasz sztab okazała się imponująca i wyniosła 17 800 złotych. Stała się absolutnym rekordem w dwunastoletniej
działalności!
Sztab 3007 Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramie gorąco
dziękuje wszystkim wolontariuszom – daliście radę pomimo opadów
i mrozu! Dziękujemy także wszystkim darczyńcom, nauczycielom
i pracownikom szkoły, którzy poświęcili swój czas na pracę w sztabie
a przede wszystkim rodzicom za opiekę i dowóz swoich pociech do
Naramy.
Dzięki Wam wszystkim „Orkiestra gra do końca świata i o jeden
dzień dłużej”
Magdalena Dębska, Krystyna Płażek-Opyrchał
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DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

IV Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
w Naramie
10 marca 2019 roku odbył się IV Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych pod Patronatem Narodowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Naramie, połączony z tradycyjnym Biegiem Pamięci. Jego organizatorem
było Ludowe Towarzystwo Sportowe „NOVI” Narama we
współpracy z Fundacją NOViST. Wydarzenie to odbyło
się przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego oraz
GCKiB w Iwanowicach.

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. Prywatnie Jerzy Wacyk był ojcem
chrzestnym ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, jednego z kapelanów
„Solidarności” i duszpasterza środowisk kresowych.
O godz. 14.00 wystartował Bieg Pamięci, w którym wzięło udział
ponad 250 uczestników. W tym roku wystartowali oni w 4 kategoriach:
dzieci MŁODSZE 0-3 (600 m), dzieci STARSZE 4-6 (600 m), MŁODZIEŻ (4
km), OPEN (kobiety – 4 km, mężczyźni – 8 km). Najdłuższą trasę wytyczono wokół naszej miejscowości. Równocześnie na terenie Publicznej
Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi w Naramie odbywały się wydarzenia towarzyszące uroczystości: warsztaty plastyczno-techniczne
organizowane przez Fundację NOViST, warsztaty edukacyjne prowadzone przez przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowy Województwa Małopolskiego, prezentacja i pokaz capoeiry przygotowany przez
Niepubliczną Placówkę Oświatowo-Wychowawczą EKOLAND, pokaz
broni i wyposażenia Żołnierzy Wyklętych grupy rekonstrukcyjnej
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z Olkusza, stanowisko promocyjne 11. Brygady Obrony Terytorialnej,
promocja Sił Zbrojnych RP Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, prezentacja i pokaz wiosłowania na ergometrach przygotowany
przez UKS Salwator NPS, pokaz sprzętu Wojewódzkiego Inspektoratu
Drogowego w Krakowie, warsztaty ratownictwa i pierwszej pomocy
prowadzone przez Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania
Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium”. 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. Na szkolnym korytarzu można było podziwiać prace laureatów
Rodzinnego konkursu plastyczno-technicznego „Piłka – nowe EKO
oblicze” organizowanego przez Fundację NOViST. pod patronatem Katedry Edukacji Artystycznej IPPiS – Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Opiekę merytoryczną nad konkursem
sprawowała profesor UP Kinga Łapot-Dzierwa.
Wszystkie wydarzenia i atrakcje cieszyły się bardzo dużym zain-

teresowaniem zarówno mieszkańców Naramy jak licznej grupy gości
z innych miejscowości.
O godz. 16.00 na części oficjalnej zgromadzonych powitał Prezes Ludowego Towarzystwa Sportowego „NOVI” Narama Przemysław
Nogieć, a następnie głos zabrał dyrektor szkoły w Naramie Krzysztof
Zadora. Spotkanie prowadzili: Katarzyna Nogieć i Przemysław Wywiał.
Pierwszym punktem programu był występ artystyczny poświęcony
pamięci Żołnierzy Niezłomnych w wykonaniu uczniów naramskiej
szkoły pod kierunkiem Katarzyny Bieroń. Po jego zakończeniu głos
zabrał Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, który wręczył pamiątkowy
Medal Wojewody Małopolskiego na 100-lecie Niepodległości prezesowi LTS „Novi” Narama – Przemysławowi Nogieciowi. Odznaczenie to
otrzymują osoby szczególnie zasłużone lub wyróżniające się z punktu
widzenia stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Okolicznościowy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy przeczytał Senator RP
Marek Pęk. Z listem skierowanym do uczestników obchodów Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr. hab. Filipa
Musiała zapoznał zgromadzonych Jakub Ryba. Głos zabrał również
Starosta Krakowski – Wojciech Pałka podkreślając walory edukacyjne
całego przedsięwzięcia. W trakcie uroczystości rozdane zostały również nagrody dla zwycięzców Biegu Pamięci i medale dla wszystkich
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DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

jego uczestników oraz nagrody dla zwycięzców Rodzinnego konkursu
plastyczno-technicznego „Piłka – nowe EKO oblicze” zorganizowana
przez Fundację NOViST.
W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Senator Rzeczpospolitej Polskiej –
Marek Pęk, Starosta Krakowski – Wojciech Pałka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Marek Piekara, Małopolski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego – Paweł Kucharczyk, Profesor Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie – Kinga Łapot-Dzierwa, Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej –
mjr Małgorzata Zębala-Wójcik, Przedstawiciel Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Krakowie – ppor. Robert Białowolski, Prezes Koła Olkusz
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Konrad Kulig, Kierownik Oddziału ZPKWM w Krakowie – Piotr Dmytrowski, Kierownik
Zespołu Edukacji, Turystyki i Rekreacji ZPKWM – Anna Boguś, Sekretarz Gminy Iwanowice – Anna Tarko, Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice – Edward Stopiński, Radny Gminy Iwanowice – Paweł Wywiał,
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej
w Naramie – Krzysztof Zadora, Prezes UKS Salwator NPS – Bronisława
Kufel-Włodek, Dyrektorzy Niepublicznej Placówki Oświatowo – Wychowawczej EKOLAND – Maria Staniszewska i Piotr Kudlarczyk, Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Naramie – Andrzej Wywiał, Naczelnik
Ochotniczej Straży Pożarnej – Jerzy Kluzek, Przedstawiciel Instytutu
Pamięci Narodowej – Jakub Ryba, Przedstawicielka Stowarzyszenia
Wolność i Niezawiłość – Małgorzata Janiec, Przedstawiciel Gminnego
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach – Małgorzata Kwiecień.
Partnerami wydarzenia były następujące instytucje: Starostwo
Powiatowe w Krakowie, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacja NOViST, Urząd Gminy Iwanowice, Ochotnicza Straż
Pożarna w Naramie, Szkoła Podstawowa w Naramie, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im.
KEN w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej, 11. Małopolska Brygada
Obrony Terytorialnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie,
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza EKOLAND, UKS Salwator NPS.
Wydarzenie nie odbyłoby się bez wsparcia wielu osób, które miały
swój ogromny wkład w realizacji całego przedsięwzięcia, poświęcając
swój czas w trakcie przygotowań jak i podczas uroczystości, a są to
między innymi: Karolina Ziarko, Małgorzata Krawczyk, Leszek Dudek,
Wiktoria Krawczyk, Tomasz Leszczyński, Ewa Gumula oraz wiele innych
osób – wolontariuszy, za co im serdecznie z tego miejsca dziękujemy.
Już teraz zapraszamy na V Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Naramie!
P.N.

Małopolskie talenty to nowy projekt unijny jaki będzie realizowany
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach. W okresie od
kwietnia 2019 r. do czerwca 2021 r. uczniowie klas V-VIII wezmą udział
w zajęciach pozalekcyjnych oraz wycieczkach edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie języka angielskiego, informatyki, przedmiotów matematyczno-technicznych, przedsiębiorczości
oraz kompetencje społeczne.

W ramach projektu planowane są wyjazdy m.in. do Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie, Sejmu, Giełdy Papierów Wartościowych, British
Council oraz English Theater Copmany, a do szkoły zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, tablice interaktywne.
W szkole powstanie Centrum Wsparcia Ucznia Zdolnego, które będzie
korzystało ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu
„Małopolskie Talenty”.
Wartość dofinansowania wynosi 328 422, 35 zł. Wkładem Gminy
Iwanowice do projektu będzie wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal na zajęcia. W marcu odbyło się spotkanie dla rodziców i uczniów
informujące szczegółowo o założeniach projektu.
Rekrutacja do projektu również odbywała się w miesiącu marcu.
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Gminne
zawody
łyżwiarskie
na Białym Orliku
w Sieciechowicach

skich na sztucznym lodowisku „Biały Orlik”
w Sieciechowicach.
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

Miniony czwartek tj. 7.02.2019r., był wielkim świętem dla najmłodszych mieszkańców
naszej gminy. Jedni brali udział w uroczystościach związanych z otwarciem nowych
pomieszczeń Samorządowego Przedszkola
w Iwanowicach a inni, Ci którzy już mury
przedszkolne opuścili dużo wcześniej, mogli
zmierzyć się w gminnych zawodach łyżwiar-

który sprawdzał podstawowe umiejętności
jazdy na łyżwach (jazdę w przód, jazdę łukiem, jazdę slalomem, hamowanie).
W zawodach wystartowało 43 uczestników reprezentujących 5 szkół z terenu Gminy
Iwanowice. Podzieleni zostali oni na 3 kategorie wiekowe.
Na początku, do rywalizacji stanęli naj-

Mistrzowie
Białego Orlika
na Zimowym
Narodowym

W dniu 19 lutego reprezentacja Gminy
Iwanowice w łyżwiarstwie klas IV-VI wzięła
udział w Ogólnopolskim Turnieju Mistrzowie
Białego Orlika rozgrywanym na Stadionie Narodowym, który na czas zimy przyjmuje nazwę „Zimowy Narodowy”
Turniej Mistrzowie Białego Orlika skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, ma na celu aktywizację dzieci do
uprawiania sportów zimowych oraz promocję
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młodsi uczestnicy zawodów a więc klasy I-III
szkoły podstawowej. Po nich swoje ślizgi zademonstrowali uczniowie klas IV-VI a na sam
koniec uczniowie z klas VII, VIII i Gimnazjaliści.
Każdy zawodnik miał 4 podejścia do jak najszybszego pokonania specjalnie przygotowanego toru.
A tak przedstawia się klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach:
Klasy I-III
Natkaniec Ewelina (SP. Sieciechowice)
Lewandowski Filip (SP. Sieciechowice)
Misiak Patryk (SP. Sieciechowice)
Klasy IV-VI
Lis Sebastian (SP. Sieciechowice)
Faracik Kamil (SP Sieciechowice)
Tokarz Inez (SP. Sieciechowice)
Klasy VII, VIII i Gimnazja
Warchala Małgorzata (SP. Sieciechowice)
Orczyk Antoni (SP. Sieciechowice)
Adamczyk Bartłomiej (SP. Sieciechowice)
Na najwyższych stopniach podium stawali główni zawodnicy SP Sieciechowice co nie
może dziwić. Bliskość lodowiska i możliwości
korzystania z niego w większym wymiarze
czasowym od innych szkół musiał zaprocentować. Jest to tylko i wyłącznie potwierdzenie
reguły „Trening czyni mistrza”. Każdy jednak
tego dnia miał swoje cele do zrealizowania.
Jedni chcieli dojechać do mety bez sekund
karnych inni chcieli pokonać tor w czasie poniżej 20 sekund a Ci najlepsi robili to poniżej
14 sekund! Kto swoich celów nie zdołał zrealizować ma motywację do treningów i poprawy swoich rezultatów w przyszłym roku.
Na koniec wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe medale a Ci najwyżej sklasyfikowani otrzymali wartościowe puchary
aktywnego spędzania czasu. Turniej polega
na rywalizacji zespołów pięcioosobowych
w pokonaniu w jak najlepszym czasie toru
przeszkód, rozmieszczonego na lodowisku.
Test sprawnościowy zawiera podstawowe
elementy jazdy na łyżwach: jazda w przód,
jazda po łuku, zatrzymanie, balans ciałem,
utrzymanie równowagi.
Organizatorem zawodów było stowarzyszenie Sport7, którego celem jest aktywizacja dzieci do uprawiania sportów zimowych
głównie łyżwiarstwa szybkiego i hokeja na lodzie. Twarzą stowarzyszenia jest Mariusz Czerkawski były zawodnik zawodowej ligi NHL
oraz reprezentacji Polski. W zawodach udział
wzięło 21 zespołów a więc prawie 130 zawodników z całej Polski, głównie dużych miast
mających własne sekcje łyżwiarskie bądź drużyny hokejowe. Reprezentacja naszej gminy
była w tym gronie wyjątkiem za co zostaliśmy
wyróżnieni i pochwaleni przez organizatorów.
W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy 13 miejsce a więc w połowie tabeli co można uznać
za sukces w tak silnej obsadzie. Zawodnicy
reprezentujący naszą gminę wyłonieni zostali
w gminnych szkolnych zawodach łyżwiarskich na Białym Orliku w Sieciechowicach
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i nagrody rzeczowe ufundowane przez GCKiB
w Iwanowicach oraz Urząd Gminy Iwanowicach a wręczone zostały przez Panią dyrektor
GCKiB Monikę Swiątek i Panią Sekretarz Gminy Annę Tarko. Organizatorem zawodów był
animator „Białego Orlika” w Sieciechowicach
Pan Szymon Wesołowski a w sędziowaniu
pomagała mu Pani Daria Kokoszka ze Szkoły Podstawowej w Celinach. Podziękowania
składamy również Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sieciechowicach Panu Januszowi
Majowi za udostępnienie sal i sprzętu nagłaśniającego oraz Radzie Rodziców z tej szkoły,
która ufundowała i przygotowała ciepły posiłek dla wszystkich uczestników zawodów.
Należy podkreślić, iż od momentu powstania „Białego Orlika” zawody i zabawy
rekreacyjne na lodowisku stają się powoli
tradycją nieodłącznie związaną z zimowym
wypoczynkiem dzieci i młodzieży z naszej
gminy. Trzeba pamiętać, że Sieciechowice
są jedyną miejscowością w okolicy, posiadającą – tzw. „Biały Orlik”. Lodowisko zastępuje
zimą boisko do siatkówki i daje możliwość
uprawiania sportu podczas, zdawałoby się,
niesprzyjającej pory roku jaką jest okres zimowy. Dzięki tak pomysłowej inwestycji
władz naszej gminy, promowany jest zdrowy,
sportowy styl życia, uświadamiający młodym
ludziom jak wiele korzyści można czerpać ze
wspólnej zabawy i zdrowej sportowej rywalizacji. Każdy, kto podejmuje jakąkolwiek formę
ruchu na świeżym powietrzu, przyzna rację,
że zarażanie dzieci „sportowym bakcylem”
od najmłodszych lat pozytywnie zaowocuje
w przyszłości. Miejmy nadzieję, iż zwolenników jazdy na łyżwach z roku na rok będzie
przybywało.

BIAŁY ORLIK

Lodowisko w Sieciechowicach
podsumowanie udanego sezonu 2018/19
Sezon zimowy na lodowisku w Sieciechowicach został zakończony, wiosenna
aura nie pozwoli już na dalsze funkcjonowanie lodowiska. Pora więc na krótkie
podsumowanie.

Szymon Wesołowski

a byli to:
Lis Sebastian SP Sieciechowice
Faracik Kamil SP Sieciechowice
Tokarz Inez SP Sieciechowice
Misiak Sebastian SP Sieciechowice
Rogóż Weronika SP Celiny
Dryja Natalia SP Sieciechowice
W finale VII edycji Turnieju Mistrzowie
Białego Orlika 2019 wzięło udział 21 drużyn
z całej Polski. W tym roku rywalizacja była
wyjątkowo zacięta. Wygrała drużyna z Mińska
Mazowieckiego. Miejsce drugie zajęła drużyna Mikołów I, a trzecie drużyna z Bytomia.
W dalszej kolejności miejsca od 4 do 21
zajęły drużyny: Mikołów II, Dębica I, Oleśnica
Orły I, Dębica II, Elbląg I, Elbląg II, Zgorzelec I,
Mińsk Mazowiecki II, Zgorzelec II, Sieciechowice, Bytom II, Piaseczno , Oleśnica Orły II,
Konstancin, Wodzisław Śląski, Malbork, Oleśnica SP 8 II, Oleśnica SP 8 I.
Wyjazd na zawody możliwy był dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy Iwanowice, za które serdecznie dziękujemy.
Szymon Wesołowski

Biały Orlik w zakończonym sezonie czynny był od 26 grudnia 2018 do 10 lutego 2019 roku
a więc z przerwami przez 40 dni. . Przy „Białym Orliku” działała wypożyczalnia łyżew oraz mała
gastronomia. Lodowisko wyposażono jest w nagłośnienie zewnętrzne co pozwoliło na słuchanie muzyki przez łyżwiarzy.
W ogólnym rozrachunku zaobserwować możemy nieduży spadek liczby korzystających
z lodowiska, który spowodowany jest powstaniem w niedalekiej odległości podobnych atrakcji, (Miechów, Wielka Wieś, Olkusz) które stają się co raz większą konkurencją. Tylko atrakcyjne
ceny, które oferujemy sprawiają, że z tych miejscowości możemy jeszcze gościć łyżwiarzy. Trzeba pamiętać również, że w tym roku z powodów złych warunków atmosferycznych, mogliśmy
korzystać z atrakcji Białego Orlika o 10 dni krócej. Jak zawsze największym obłożeniem lodowisko cieszyło się w weekendy oraz w ferie zimowe. W godzinach przedpołudniowych, możliwość
szlifowania jazdy miały szkoły zarówno te z naszej gminy, które nie są ujęte w statystykach jak
również te z gmin sąsiednich głównie Słomnik, Niedźwiedzia, Skały i Gołczy. Bardzo dużo osób
skorzystało również z lodowiska bezpłatnie, dzięki karcie dużej rodziny oraz karcie seniora.
Łącznie wszystkich biletów sprzedano niespełna 3 tysiące. Szacuje się że wszystkich uczestników jazdy na łyżwach mogło być około 4 tysięcy co daje średnio ok. 100 osób dziennie. Jest to
najlepszy dowód na to że Biały Orlik wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej
ludności, a ta atrakcja wpisała się już na stałe w kalendarz zimowych atrakcji naszej Gminy.
Dużym wydarzeniem na lodowisku były zawody łyżwiarskie dla wszystkich szkół naszej
Gminy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz dla najlepszych zawodników darmowym wyjazdem do Warszawy. W zawodach tych wzięło udział około 40 zawodników. Najlepsi
z kategorii 4-6 klas wzięli również 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.
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Pomoc dzieciom
z Hospicjum Domowego
„Pomóżmy maluchom, by miały sucho”
Szkolne Koło Caritas ze SP w Iwanowicach po raz kolejny włączyło
się do akcji wielkanocnej ”Pampers na zajączka”. W ten sposób wolontariusze odpowiedzieli na apel Fundacji Alma Spei i w szkole zorganizowali zbiórkę pampersów, chusteczek, szamponów i innych kosmetyków dla małych podopiecznych Hospicjum Domowego. Hospicyjny
zajączek będzie je wręczał wraz z życzeniami świątecznymi.
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły pokazali, że mają wielkie
serce i nie jest im obojętny los człowieka potrzebującego. Dziękujemy!

Pomoc misjom
Wyślij pączka do Afryki

„Kup pączka afrykańskiego,
zamiast brzucha urośnie Ci serce”

W tłusty czwartek wolontariusze SKC w SP w Iwanowicach sprzedawali pączki, włączając się już po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji
organizowanej przez Fundację Kapucyni i Misje. Akcję tę zapoczątkował br. Benedykt Pączka – kapucyn przebywający na misji w Republice
Środkowoafrykańskiej. Środki pozyskane w tej akcji zostaną przekazane na projekty realizowane w RŚA i Czadzie: dożywianie głodnych
dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot. W tym dniu
wolontariusze sprzedali 250 pączków, a uzyskany dochód przekazali
na konto Fundacji Kapucyni i Misje.
R.J

Powitanie
wiosny
Nadejście nowej pory roku – wiosny to wspaniała okazja do tego,
by uzmysłowić uczniom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca
się do życia przyroda. W naszej szkole przygotowania do pożegnania
zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej od ogłoszenia
szkolnego konkursu ,,Najciekawsza Marzanna”. Celem konkursu było
popularyzowanie obrzędów wiosennych, zaprezentowanie zdolności plastycznych oraz rozwijanie dziecięcej kreatywności i wyobraźni.
Zmieniła się dekoracja klas z zimowej na wiosenną, nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny.
Podczas uroczystości ,,Powitania Wiosny” – 21 marca, uczniowie
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klas I-III mieli okazję przywoływać wiosnę wierszykami, piosenkami,
tańcem i głośnymi okrzykami. 15 uczniów, którzy wraz z rodzicami wykonali niezwykle pomysłowe i piękne kukły symbolizujące odchodzącą porę roku otrzymało dyplomy i słodkie upominki. Wiosenne spotkanie najmłodszych uczniów naszej szkoły zakończyło się przejściem
rozśpiewanego, barwnego korowodu drogami Iwanowic.
Wiosna tuż, tuż… więc czas rozprawić się z Marzanną i pożegnać
zimę.
Anna Kmita, Joanna Stąpała, Iwona Mularczyk

z życia gminy

Dzień Żołnierzy
Niezłomnych

Dnia 1 marca w szkole w Celinach odbyło się przedstawienie klasy VII i VIII przygotowane pod opieką polonistki – Pani Agaty Ziobro.
Spektakl był poświęcony uczczeniu 1 marca – Dnia Żołnierzy Niezłomnych, którzy to poświęcając własne życie walczyli w imię godności
i wolności rodaków.
Dzięki uczniom, którzy w dużym stopniu samodzielnie przygotowali scenariusz przedstawienia, widzowie mogli wgłębić się w historię
naszego kraju, oraz poznać tragiczne losy osób, którym zawdzięczamy
tak wiele. Reżyserią zajęła się uczennica klasy VII – Martyna Kruczek.
Głównymi aktorami byli między innymi: Julia Piątek, Dominik Kruk,
Maciej Mularczyk i Maciej Bartoszewski. Młodzi aktorzy stworzyli niezwykłą atmosferę pełną sprzecznych emocji: wzruszenia, bólu, poczucia niesprawiedliwości, ale i dumy z postawy takich osób jak Inka czy
Witold Pilecki.
W doskonały sposób pokazali najboleśniejsze fakty z trudnej historii Żołnierzy Niezłomnych, przeplatając je oryginalnymi zdjęciami żołnierzy i, co najbardziej zaskakujące, piosenkami hiphopowymi oddającymi hołd bohaterom przedstawienia. Jesteśmy wzruszeni postawą
uczniów, ich zaangażowaniem, doskonałą grą aktorską oraz niezwykle
realistycznymi rekwizytami i mundurami, które przygotowali. Mamy
nadzieję, że pamięć o Żołnierzach Niezłomnych zostanie zachowana
między innymi dzięki takim właśnie uroczystościom przygotowywanym przez młodych ludzi.
Paulina Bielawska

OŚWIATA CELINY

Powitanie wiosny

Dnia 21 marca uczniowie szkoły w Celinach uroczyście i na wesoło powitali kalendarzową wiosnę. Uczestnicy zespołu teatralno-muzycznego, prowadzonego przez panią Agatę Ziobro, zaprezentowali
zabawne, kolorowe i pełne pozytywnej energii przedstawienie przygotowane na podstawie utworu Marii Konopnickiej „O krasnoludkach
i sierotce Marysi”. Widzowie byli zachwyceni kwiecistą scenerią, barwnymi kostiumami i przede wszystkim świetną grą aktorską. Zwłaszcza
przedszkolaki i uczniowie klas młodszych dali się porwać radosnej
atmosferze pełnej tańca i śpiewu. Ochoczo śpiewali razem z młodymi
aktorami i okrzykami radości powitali na scenie postać pani Wiosny.
Mamy nadzieję, że po tak uroczystym powitaniu wiosna zawita do nas
na długo.
Paulina Bielawska

Imponujący sukces uczniów
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Bosko
w Celinach wzięli udział w V Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w Językach Obcych. Konkurs odbył się 22 marca w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Słomnikach.
Nasi uczniowie odnieśli ogromny sukces zajmując najwyższe miejsca i wyróżnienia wśród dużej liczby uczestników (35 osób).
I miejsce zajął Maciej Bartoszewski uczeń klasy VII, który opowiadanie o Kubusiu Puchatku czytał w języku niemieckim.
III miejsce zajął Sebastian Kania z klasy VIII czytając przygody o Kubusiu w języku angielskim.
Wyróżnienie otrzymała Weronika Rogóż czytając w języku niemieckim.
Ogromne brawa i gratulacje!
Ewa Pauliczek
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OŚWIATA WIDOMA

3. edycja „Być jak Ignacy”

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, udało się szkole w Widomej zakwalifikować do projektu „Być jak Ignacy”. Znów dostaliśmy tę
szansę jako jedna z pierwszych placówek. Tegoroczna edycja odbywa
się pod hasłem: „Zostań bohaterem nauki!”. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach tego wartościowego projektu uczniowie poznają
sylwetkę Ignacego Łukasiewicza oraz innych sławnych polskich naukowców.
„Być Jak Ignacy” to wyjątkowy program edukacyjny stworzony
przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, 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, którego koordynatorem będzie Pani Monika
Kalawska. W projekcie może wziąć udział każdy uczeń z klas IV, V oraz
VI, jednak limit miejsc jest ograniczony.
Monika Kalawska

Mali artyści w świetlicy

W Widomej wiele się dzieje! Dużym zainteresowaniem uczniów
cieszą zajęcia plastyczne organizowane w ramach świetlicy oraz kółka
plastycznego. Nasi podopieczni mogą na nich rozwijać swoje zainteresowania, wrażliwość estetyczną, indywidualne zdolności twórcze oraz
sprawność manualną. Poprzez wykonywanie prac plastycznych odkrywają przyjemność tworzenia, wykazują się własnymi możliwościami
oraz cieszą uzyskanym efektem. Tematyka związana jest z porami roku
i okolicznościami. Piękne dzieła małych artystów prezentowane są
w sali świetlicy i na korytarzu szkolnym.
Barbara Perek
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Kolejna Noc Filmów!

11 stycznia 2019 roku odbyła się kolejna (tradycyjna już w naszej szkole) Noc Filmów. Jak zwykle w piątek o godzinie 19.00 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej wypełniła się
uczniami wyposażonymi w ciepłe śpiwory, karimaty, piżamy i pyszności w postaci popcornu i paluszków. W tym roku noc w szkole spędzili
uczniowie klas: IV, V, VI i VII pod czujną opieką wychowawców.
Już kwadrans po 19.00 cztery sale były gotowe do użytku: ławki
i krzesła zsunięto na tyły klas, komputery i rzutniki czekały w gotowości, a uczniowie przebrali się w (często zabawne i urocze!) piżamy i leżeli na przyniesionych z sali gimnastycznej materacach. W tym czasie
wychowawczynie zamówiły kolację w postaci pizzy, kebabów oraz frytek. Dla każdego coś pysznego!
IV klasa, która po raz pierwszy spędzała tę wyjątkową noc w sali
203 pod opieką Pani Moniki Lis, najpierw obejrzała „Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa”, a następnie zajęła się graniem w gry
planszowe. Później najmłodsi uczniowie uśmiali się serdecznie przy
seansie „Mikołajka”, który podobnie jak „Opowieści z Narni”, widnieje
w spisie lektur obowiązkowych dla klas IV-VIII według nowej podstawy
programowej.
V klasa, w sąsiedniej sali 209, rozpoczęła maraton filmem animowanym pt. „Herkules”. Nie jest to wybór przypadkowy, bowiem to właśnie
w klasie V uczniowie poznają mity greckie. W tym temacie Pani Karolina Sarota postawiła na klasykę, ponieważ oglądając dziś „Herkulesa”,
trudno uwierzyć, że animacja świętuje w tym roku swoje dwudzieste
drugie urodziny! Wydaje się równie zabawna, wciągająca i urzekająca jak w roku 1997. To bez wątpienia jeden z nieśmiertelnych, disnejowskich klasyków, który na stałe zagościł w świadomości polskiego
odbiorcy. Warto zapoznawać dzieci z tymi właśnie niezniszczalnymi
tworami Disneya. Następnie część piątoklasistek udała się do łazienki
w celu nałożenia maseczek upiększających, których skuteczność została poddana wątpliwości ze strony zdegustowanych chłopców. Ale
najważniejsza była zabawa i mnóstwo śmiechu. Drugim filmem wyświetlonym dla klasy V były „Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara
szafa”. Jest to ekranizacja powieści fantasy dla dzieci pod tym samym
tytułem. Film powstał w 2005 roku i naprawdę chwyta za serca dzieci młodsze i starsze. Piątoklasistom szczególnie przydał się ten seans,
ponieważ po feriach zaczynają na języku polskim omawiać właśnie tę
lekturę.
W klasie VI, która Noc Filmów spędzała w sali numer 210, królowała
zabawna i pełna pozytywnych emocji animacja pt. „Shrek”. Pani Marzena Gumula zadbała także o integrację grupy, ponieważ uczniowie mieli

z życia gminy
okazję zagrać w Eurobusiness i zmierzyć się ze sobą w tej wymagającej
grze planszowej. Następnie szóstoklasiści obejrzeli najnowszą wersję
filmową „Małego Księcia” (który będzie za rok lekturą obowiązkową
do egzaminu ósmoklasisty) oraz „Jak wytresować smoka 2” i grzecznie
udali się spać.
Siódmoklasiści, jako najstarsi uczestnicy Nocy Filmów, raczyli się
nową wersją filmową kultowego „Małego Księcia” z 2015 roku. „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”
i masa innych ważnych cytatów to niezbędnik siódmoklasisty, dla
którego „Mały Książę” jest jedną z lektur obowiązkowych do nowego
egzaminu ósmoklasisty. Ta pełna ciepła i mądrości animacja w sposób
zaskakujący przedstawia klasyczną opowieść, ale nasi uczniowie nie
mieli kłopotów z odczytaniem ukrytych znaczeń, ponieważ przed feriami zakończyli omawianie tej lektury na języku polskim. Następnie
razem z Panią Moniką Kalawską grali w gry planszowe i świetnie się
bawili. Krążą legendy, że siódmoklasiści postawili sobie za punkt honoru nieprzespanie całej nocy, ale Pani Kalawska nie potwierdza, ani nie
zaprzecza, pozostawiając tę sprawę w sferze zagadek.
O godzinie 7.00 w sobotę wszyscy uczniowie napili się ciepłej herbaty, zjedli małe śniadania, doprowadzili do porządku sale i pożegnali się, ponieważ zobaczą się w szkole dopiero za dwa tygodnie, gdyż
rozpoczynają się ferie. Jak zwykle Noc Filmów była dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem. Mamy nadzieję, że te wspólnie spędzone
chwile sprawią, że zespoły klasowe jeszcze bardziej się ze sobą zżyją
i będą miały wspaniałe wspólne wspomnienia.

OŚWIATA WIDOMA

Warsztaty
edukacyjno-kulinarne

Karolina Sarota

Szkolny Radiowęzeł
rusza pełną parą!

Od początku marca bieżącego roku szkolny radiowęzeł zyskał
nowych prowadzących. Teraz o codzienną dawkę muzyki na długiej
przerwie dbają piątoklasiści. Opiekunem przedsięwzięcia została Pani
Karolina Sarota, która monitoruje poprawność i treść przygotowywanych przez uczniów tekstów. Piątoklasiści stanęli na wysokości zadania
i zupełnie samodzielnie formułują audycje, które (po sprawdzeniu) są
prezentowane. Zaradni piątoklasiści wzorem prawdziwych radiowych
dziennikarzy mają w planach także rozszerzenie działalności naszego
„miniradia” o ciekawe wywiady. Na razie wyszli naprzeciw oczekiwaniom kolegów i stworzyli pudełko, które znajduje się na parapecie
na górnym korytarzu. Można tam wrzucać zapisane na karteczkach
propozycje utworów, które chcieliby usłyszeć pozostali uczniowie.
Oprócz oczywistych walorów tego zajęcia, czyli nauki pięknego
wysławiania się oraz opanowania tremy, praca w radiowęźle uczy samorządności i sztuki pisania tekstów użytkowych. Trzymamy kciuki
za młodych prowadzących!

Warsztaty odbyły się w trzech grupach o zróżnicowanej tematyce: Słodkie dzieciaki oraz Owocowy zawrót głowy. Na początku spotkania prowadząca opowiedziała uczniom o pracy dietetyka, z kolei
dzieci chętnie podzieliły się swoją wiedzą na temat tego zawodu. Zajęcia łączyły w sobie część teoretyczną oraz praktykę, która skupiła się
na przyrządzaniu zdrowych przekąsek. Podczas warsztatów pt. Słodkie dzieciaki pani Magdalena uświadomiła dzieciom jakie konsekwencje zdrowotne niesie za sobą spożywanie nadmiernych ilości cukru,
w jakich produktach ten składnik występuje oraz w jakich ilościach.
Uczniowie mogli się o tym przekonać odważając ilość cukru zawartą
w poszczególnych produktach i porównać ją do normy przyjętej dla
osób w ich wieku. Kolejnym etapem było wspólne wykonanie domowego zdrowego kremu czekoladowego na bazie orzechów laskowych
i kakao, a następnie odbyła się wyczekana degustacja. Choć zdania
były podzielone, większość uczniów rozsmakowała się w przyrządzonej zdrowej przekąsce i przekonała do ograniczania ilości cukru w codziennej diecie.
Grupy uczestniczące w warsztatach pt. Owocowy zawrót głowy miały okazję poznać różne rodzaje owoców – te pochodzące z Polski i z zagranicy, sezonowe raz całoroczne. Prowadząca opowiedziała
również o znaczeniu owoców i warzyw w codziennej diecie i ich dobroczynnym działaniu na organizm człowieka. Dzieci dowiedziały się
m. in., które owoce pozytywnie wpływają na układ pokarmowy oraz
krwionośny, a które wspomagają pracę mózgu i narządu wzroku.
Zwieńczeniem spotkania było samodzielne wykonanie przez dzieci
sałatki owocowej z ulubionych składników i oczywiście konsumpcja.
Wizyta pani dietetyk w naszej szkole z pewnością wszystkim wyszła
na zdrowie! :)
Aleksandra Szlawska

Karolina Sarota
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OŚWIATA DAMICE

Wycieczka do Londynu
uczniów ze szkoły w Damicach
Każdego dnia odkrywaliśmy kolejne, ciekawe miejsca w tym ogromnym mieście

Podczas wyjazdu mieszkaliśmy u rodzin, gdzie mogliśmy poznać
różnice kulturowe oraz zasady panujące w ich domach. Goszcząc
u nich, czuliśmy się jak u siebie w domu. Byli dla nas niezwykle mili
i wyrozumiali. Zaskakującym dla nas faktem było to, iż w Anglii nie pija
się herbaty z cytryną, lecz z mlekiem.
Cel podróży to nie jest miejsce do którego zmierzasz, ale nowa perspektywa z jaką patrzysz na świat.” ( Henry Miller)
Takim właśnie mottem kierowaliśmy się przy planowaniu naszej
wycieczki. Każda podróż stwarza okazję do poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Pobyt w Londynie – w wielokulturowej metropolii, mieście muzeów, był bez wątpienia doskonałą szkołą sprawdzenia i rozwijania umiejętności językowych.
Uczniowie zostali zakwaterowani w londyńskich rodzinach. Przebywanie pod jednym dachem z rdzennymi mieszkańcami, w rodzinnej
atmosferze, z pewnością zachęciło dzieci do posługiwania się językiem
angielskim w zwykłych, naturalnych sytuacjach, umożliwiło obserwację od codziennej strony angielskiego stylu życia, tradycji i kultury.
Już w pierwszej konfrontacji rzuciły się w oczy dobre praktyki
mieszkańców – związane z przestrzeganiem zasad ekologicznego
funkcjonowania we współczesnym, dużym mieście oraz propagowaniem świadomej konsumpcji czyli ograniczeniem marnowania jedzenia. Różnice zaskakiwały uczniów.
Warto przy okazji wspomnieć, że Londyn to pierwsze na świecie
miasto, które już ponad 40 lat temu borykało się z problemem smogu.
Podjęto wówczas szereg działań, takich jak: rozbudowa sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej – metra i kolei, wyeliminowanie plastiko-
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wych sztućców i naczyń w gastronomii, uświadomienie mieszkańcom
potrzeby oszczędzania energii i wiele innych. W angielskich domach
ogrzewaniem gospodaruje się bardzo oszczędnie, utrwaliło się wręcz
przekonanie, że dzieci nie należy zbytnio „przegrzewać”. Londyńczycy
hołdują prawdzie, że żywności nie powinno się wyrzucać, zwłaszcza
że jej produkcja wiąże się także z degradacją środowiska. Goszcząc zatem u Anglików powinniśmy jasno określić, co i w jakie ilości jadamy
(zjemy). Dla nas Polaków jest to szokujące, sprzeczne ze staropolską
kulturą suto zastawionego stołu, zwłaszcza przy podejmowaniu gości.
Kolejne zasady, które uczestnicy wycieczki wyłonili w trakcie krótkiego pobytu na wyspach to: nienaruszanie przestrzeni osobistej,
zwłaszcza praktykowanie dobrych nawyków nieprzepychania się, poszanowanie kolejki, uprzejmość i gotowość do pomocy, nawet osobie
obcej na ulicy.
Podczas zwiedzania Londynu miło zaskoczyła wszystkich możliwość bezpłatnego dostępu do większości muzeów, w których każdy
miłośnik sztuki, nauki czy historii może znaleźć coś dla siebie.
Obserwacja wielokulturowego społeczeństwa w Londynie bez
wątpienia była lekcją tolerancji, szacunku dla różnorodności i przełamywania stereotypów. Warto próbować przenieść dobre nawyki na nasz grunt. Kilka dni to z pewnością za mało, aby poznać tak
ogromne miasto, ale być może wystarczająco dużo, by rozbudzić apetyt na podróżowanie, naukę języków obcych i zainteresowanie innymi
kulturami.
Edyta Ciesielska
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DZIAŁALNOŚĆ GCKIB

Projekt
„Młody Da Vinci”
w Gminie Iwanowice
W czwartek 21 marca br. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach
projektu Młody Da Vinci, realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas z Sosnowca przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
Celem projektu „Młody da Vinci” jest objęciem wsparciem edukacyjnym uczniów z klas 4,5,6,7 szkół podstawowych. Umożliwi im
to rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
z zakresu: nauk matematyczno-przyrodniczych, metod szybkiego
uczenia się, rozwiązywania problemów, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej. W ramach projektu realizowane są trzy bloki
tematyczne: Młody Geniusz, Młody Badacz, Młody Programista. Dodatkowo w daniach 8-9 kwietnia, wszyscy uczniowie biorący udział
w projekcie mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe szkoleniowym do
Warszawy, gdzie odwiedzili Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum
Iluzji.
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DZIAŁALNOŚĆ GCKIB

GCKiB nowa siedziba
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach wraz
z całą biblioteką już w połowie marca zostało przeniesione do dawnego Budynku Przedszkola w Iwanowicach.
W budynku Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
znajdują się pomieszczenia biurowe, sala konferencyjno – warsztatowa oraz biblioteka dla dzieci i dorosłych. Pomieszczenia w budynku
na potrzeby działalności centrum oraz biblioteki zostały odświeżone, odmalowane oraz umeblowane. Koszt malowania to ok.18 tys. zł,
a koszt umeblowania i wyposażenia to ok. 30 tys. zł. Gminne Centrum
Kultury i Bibliotek posiada bazę dzięki której będzie mogło zwiększyć
ofertę kulturalną dla wszystkich mieszkańców gminy. Część zajęć dodatkowych już zostało przeniesione z pomieszczeń szkolnych do aktualnej siedziby. Na początku każdego miesiąca będziemy publikować
na naszych gminnych stronach ofertę przygotowaną przez GCKiB
w Iwanowicach z dodatkowymi warsztatami i zajęciami dla dzieci i dorosłych. Postaramy się aby była ona bogata, a zajęcia ciekawe. Gminna
Biblioteka Publiczna również, mam nadzieję zaskoczy Państwa zmianami oraz nową ofertą. Księgozbiór który posiada biblioteka został
podzielony na dwie części – część dla dzieci i część dla dorosłych.
W bibliotece dla dorosłych zostały stworzone dwa miejsca w których
będzie można skorzystać z internetu, a w bibliotece dla dzieci miejsce
w którym będzie można poczytać książki, porysować lub nawet się pobawić. W siedzibie znalazło się też miejsce gdzie będzie można zabrać
lub wymienić książkę. Biblioteka już w lipcu planuje wprowadzić elektroniczne karty czytelnika, co znacznie ułatwi korzystanie z naszego
księgozbioru. Dodatkowo planujemy rozpocząć liczne projekty i spotkania nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Cały czas chcemy wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom, dlatego nadal będziemy
wzbogacać biblioteczny księgozbiór w nowe pozycje książkowe. Jeśli
więc macie Państwo sugestię co do zakupu konkretnej książki, prosimy
o informację zwrotną.
Zmieniliśmy również godziny otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej, publikujemy je poniżej:
Poniedziałek 9.00 – 18.00
Wtorek, Środa 8.00 – 16.00
Czwartek 9.00 – 17.00
Piątek 8.00 – 15.00
Serdecznie zapraszamy.
Monika Świątek – Dyrektor GCKiB
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Emocjusz ruszył
do szkół!
18 marca 2019 roku Emocjusz – bohater projektu czytelniczego pt.
„Oswoić Emocjusza – z emocjami za pan brat”, wyruszył w swoją uczuciową podróż. Pierwszy przystanek to I klasa w Szkole Podstawowej
im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie. Emocjusz troszkę niepewnie i z niemałą obawą z jednej strony, ale z wielką ciekawością i entuzjazmem z drugiej, przywitał się z samego rana z nauczycielami ale
przede wszystkim z dziećmi, z którymi przez najbliższe dni, codziennie będzie odbywał ciekawą podróż do swoich uczuć. Mamy nadzieję
że z tej podróży nie tylko Emocjusz, ale także dzieci, wyniosą cenne
wskazówki jak oswoić, polubić i korzystać ze wskazówek. jakie niosą ze
sobą emocje. Po każdym tygodniu będziemy relacjonować spotkania
naszego bohatera z dziećmi i śledzić ich wspólne, emocjonalne odkrycia.
Poniżej zamieszczamy harmonogram odwiedzin Emocjusza w poszczególnych Szkołach.

S.P. w Poskwitowie

S.P. w Naramie

S.P. Celinach

S.P. w Damicach

S.P. w Iwanowicach

S.P. w Widomej

S.P. w Sieciechowicach

I

18.03 – 22.03.2018.

II

25.03 – 29.03.2018

III

1.04 – 05.04.2018

I

06.05 – 10.05.2018

II

13.05 – 17.05.2018

III
I
II
III

20.05 – 24.05.2018
27.05 – 31.05.2019
03.06 – 07.06.2019
10.06 – 14.06.2019

I

02.09 – 06.09.2019

II

09.09 – 13.09.2019

III
I

16.09 – 20.09.2019
23.09 – 27.09.2019

II

30.09 – 04.10.2019

III

07.10 – 11.10.2019

I

14.10 – 18.10.2019

II

21.10 – 25.10.2019

III

04.11 – 08.11.2019

I

12.11 – 15.11.2019

II
III

18.11 – 22.11.2019
25.11 – 29.11.2019

DZIAŁALNOŚĆ GCKIB

Odnowiona mała
sala gimnastyczna
w Iwanowicach
Pod koniec stycznia dokonaliśmy odbioru prac remontowo – malarskich małej sali gimnastycznej mieszczącej się w budynku szkoły
podstawowej w Iwanowicach. W ramach robót zostały wymalowane
ściany i sufit sali gimnastycznej, korytarz, szatnie oraz łazienki. Wymieniono również wszystkie drzwi wewnętrzne oraz włączniki światła.
Uzupełniono braki w balaskach będących zabezpieczeniem grzejników. Dodatkowo dokonano wymiany drzwi stanowiących wejście do
sal GCKiB. Całość wykonanych prac remontowych wyniosła ok. 35 tys
zł. Warto wspomnieć, iż z sali w godzinach porannych korzystają dzieci
szkolne, a w godzinach popołudniowych dzieci oraz dorośli korzystający z zajęć organizowanych przez GCKiB.
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Przeżyjmy
to jeszcze raz...
Kluby Seniora na Władysławie i Poskwitowie wspólnie
z Kołem Gospodyń Wiejskich i OSP Władysław oraz przy
wsparciu Gminy Iwanowice zorganizowały Bal Seniora.

Bal miał charakter otwarty dla wszystkich seniorów z naszej gminy,
skupił ponad 140 uczestników. Naszymi gośćmi byli seniorzy z każdej
miejscowości naszej Gminy Iwanowice, gościnnie także Seniorki z Miechowa i reprezentacja Seniorów z Olkusza. Jak co roku na bal seniora
przyjęli zaproszenie przedstawiciele Stowarzyszenia Manko oraz Głosu Seniora. W tym roku bal był także inauguracją Klubów Seniora jako
projektu realizowanego przez Gminę Iwanowice przy wsparciu projektu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mieliśmy okazję gościć
panią Joannę Migacz z Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie.
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Bal rozpoczęty został przez panią Dyrektor GCKiB Monikę Świątek, która przywitała gości oraz przekazała upominki dla reprezentacji
sześciu Klubów Seniora. Koordynator Katarzyna Kmita przedstawiła
założenia i plany działań klubów w Poskwitowie Starym i Władysławie.
Następnie goście zaproszeni na część artystyczną wysłuchali koncertu Młodego Tempo, które zagrało znane i lubiane przeboje muzyczne.
Kolejny występ dzieci tańczących Poloneza i Krakowiaki – z Gminnego Zespołu Ludowego „Iwanowickie perełki” był piękny i bardzo rozbudowany. Kolejnym tańczącym elementem zachwyciły nas seniorki
tańczące cygańskie tańce w pięknych strojach. Wisienką na trocie tej

części programu był występ kabaretu KGW Władysław, który zaskoczył
nas i rozbawił do łez.
Po części artystycznej rozpoczęła się biesiada taneczna i kulinarna.
Goście Balu Seniora bawili się doskonale, dużo tańczyli, rozmawiali.
Na sali ciągle było gwarno i wesoło a cała zabawa trwała do późnych
godzin nocnych.
Bal Seniora na stałe wpisuje się w działania na rzecz osób starszych
i biernych zawodowo, jest inicjatywą o wysokim standardzie kulturalnym i doskonale integruje środowiska seniorów w Gminie Iwanowice.

z życia gminy

Koperta Życia dostępna
w Gminie Iwanowice
Informujemy że w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach seniorzy i ich rodziny mogą otrzymać
Kopertę Życia.

KĄCIK SENIORA

Koperta Życia – to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.
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 nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być
przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym
domu i zarazem jest łatwo dostępne. Na zewnętrznej stronie lodówki
w miejscu widocznym naklejamy natomiast naklejkę, która jest informacją dla wszystkich że wewnątrz znajduje się KOPERTA ŻYCIA.

Koperta Życia daje poczucie bezpieczeństwa
i często ratuje życie.
Każdy zestaw składa się z:
– Wysokiej jakości transparentnej koperty w formacie DL
– Karty informacyjnej EMI w formacie A4
– Naklejki na lodówkę
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po odbiór Koperty Życia do
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Mazurki
na świątecznym stole
Mazurek – nasz tradycyjny wielkanocny klasyk ma swoje tajemnice.
Jedna z nich tkwi w cieście – musi być kruche, cienkie jak palec i mieć
piękny kształt koła lub prostokąta. Kolejny sekret jest ukryty w masie
– powinna być bardzo słodka. Najważniejsza jest jednak dekoracja –
tu wszystko zależy od fantazji i zmysłu artystycznego wykonawcy.
Składniki spód:
• 250 g mąki
• 50 g (1/3 szklanki) cukru pudru
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 150 g masła (zimnego)
• 3 żółtka lub 1 jajko
Potrzebna będzie: forma o wymiarach około 33 cm x 26 cm (mierzona po dnie). Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Formę o wymiarach
20 x 30 cm posmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia.
Zagnieść ciasto kruche: na stolnicę wsypać mąkę, dodać cukier puder
i proszek do pieczenia. Dodać zimne masło pokrojone w kosteczkę
i siekać składniki na drobną kruszonkę. Dodać żółtka lub jajko i połączyć składniki w jednolite ciasto. Uformować z niego gładką kulę.
Włożyć na pół godziny do lodówki. 2/3 ciasta rozwałkować, rozłożyć
blaszce i podziurawić widelcem. Boki ciasta posmarować roztrzepanym jajkiem Z ¼ ciasta uformować wałeczek, przykleić go delikatnie
po bokach i także posmarować jajkiem. Wstawić do piekarnika i piec
na złoty kolor przez ok. 20 minut.

małym ogniu, mieszając co chwilę drewnianą łyżką. Masa zgęstnieje
i zmieni kolor na jasny brąz. Masa dodatkowo jeszcze zastygnie po jej
ostudzeniu.
Polewa czekoladowa
• 200 g gorzkiej czekolady lub deserowej (lekko gorzkiej 50%)
• 100 g masła
• 2 łyżki likieru kawowego (niekoniecznie)

Masa kajmakowa
• 400 g słodzonego mleka skondensowanego z puszki
• 2 łyżki płynnego miodu
• 4 łyżki masła
• 2 łyżki likieru kawowego (niekoniecznie)
• 1 szklanka orzechów włoskich, lekko zrumienionych na suchej
patelni

Do rondelka z grubym dnem włożyć pokrojone na kawałki masło
i czekoladę połamaną na kosteczki, roztopić na małym ogniu, ciągle
mieszając. Wymieszać z likierem kawowym i ostudzić. Na upieczonym spodzie mazurka rozsmarować masę kajmakową, rozłożyć
orzechy i polać polewą czekoladową. Po zastygnięciu (około 30 – 60
minut).

Do porządnego rondelka z grubym dnem wlać mleko skondensowane, dodać miód i masło. Gotować przez około 8 – 10 minut na bardzo

A teraz proszę przystąpić do dekorowania z fantazją!
Smacznego!
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Działania na rzecz
seniorów w 2019 roku
w Gminie Iwanowice

Od stycznia tego roku w naszej gminie bardzo wiele działań jest
skierowanych do osób powyżej 60 roku życia. Gmina Iwanowice otrzymała dotację z Programu Senior+ w ramach której utworzyliśmy dwa
miejsca spotkań – kluby seniora w Poskwitowie Starym i filię w Władysławie. W ramach tego programu w każdym tygodniu od poniedziałku do czwartku seniorzy z całej gminy, który zgłosili swoje deklaracje
udziału, korzystają z szerokiej oferty zajęć kulinarnych, społecznych,
komputerowych, rehabilitacyjno – ruchowych i rękodzieła. Ilość chętnych do udziału w Klubach seniora była zaskakująco duża – prawie 100
osób! Dziękujemy Wam drodzy klubowicze za tak duże zainteresowanie ofertą klubów. W ramach programu mieliśmy okazję być w kinie
w Michałowicach i Miechowie, spotkaliśmy się z lekarzem, specjalistą
profilaktyki zdrowia, piekliśmy chleby pod okiem profesjonalistki oraz
uczestniczyliśmy w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego.
Na zajęciach w klubach seniora zawsze jest nas spora grupa, chętnych, otwartych na nowości osób. Zajęcia kulinarne i rękodzieła są
najbardziej popularne, ale także podczas nauki obsługi komputera czy
telefonu nie brakuje zaangażowania. Cieszymy się z frekwencji na zajęciach rehabilitacyjno – ruchowych, które już przynoszą efekty w na-
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szym samopoczuciu i poprawie kondycji.
W kolejnych miesiącach działań Klubu Seniora będziemy mieć wyjazd do teatru, majówkę z nordic – walking, zajęcia rękodzieła, zajęcia
o bezpieczeństwie na drodze i odblaskach, prelekcję o naciąganiu seniorów na pożyczki i nieuczciwe zakupy i wiele innych.
W nasej gminie są realizowane także spotkania w klubach seniora
w Sieciechowicach, Celinach, Poskwitowie Nowym i Widomej. Oferta zajęć w tych klubach obejmuje ponad 50 osób i jest finansowana

z projektu LOWE prowadzonego przez GCKiB w Iwanowicach oraz
„Iwanowicki Turniej Sołectw” prowadzonego przes Stowarzyszenie
Nasze Błonia. Seniorzy mają bogatą ofertę zajęć rękodzieła, szycia
na maszynie, ćwiczeń ruchowych oraz wyjazdów kulturalnych. Każdy
z tych klubów powstał na kanwie prowadzonych we wcześniejszych
latach OWS-ów. Dzięki temu powstały zaangażowane grupy seniorów,
który obecnie starają się zadbać o ofertę spotkań dla siebie. Gratulujemy ogromnego zaangażowania i determinacji do dalszego rozwijania
idei klubów seniora.
Szanowni klubowicze wszystkich iwanowickich klubów seniora,
będziemy z Waszą pomocą i dla Waszego rozwoju działać jak możemy
najlepiej. W najbliższym czasie czeka nas majówka z nordic walking,
następnie Konferencja „Iwanowicki Senior prawdę powie jak dbać
o Wasze zdrowie”, cykl wyjazdów do Muzeum Narodowego w Krakowie oraz spotkania z ważnymi gośćmi – już umawiamy pana dzielnicowego oraz organizację promującą bezpieczne poruszanie się z odblaskami po drogach. Mamy nadzieję wspólnie z Wami rozwijać talenty,
zarażać pasją i nie dawać powodów do nudy….
Katarzyna Kmita

z życia gminy

Panie, Panowie, Chłopcy, Dziewczęta!
Nadeszła wiosna, zbliżają się święta.
„juRajska Siódemka” o tym pamięta
Więc przyjmijcie życzenia od seniorskiej rodziny
Szanowni mieszkańcy naszej pięknej gminy.
Życzymy władzom samorządowym
Świąt wesołych, smacznych, zdrowych
Koleżankom, kolegom sąsiadom, rodzinie
Zamieszkałym w naszej i sąsiedniej gminie
Życzymy wielkiej świątecznej radości;
Biesiad z gośćmi przy stole pełnym obfitości,
Zielonej rzeżuch, chrzanu utartego,
Ciasta wybornego, trunku przedniego,
Jaja święconego, kiełbasy kawałek,

KĄCIK SENIORA

Niezbyt mokrej głowy w lany poniedziałek!
Naszym milusińskim życzymy:
Jaj przepięknie malowanych,
Świąt słonecznie roześmianych
W śmigus-dyngus dużo wody –
Tak dla zdrowia i urody!
Obecnym i przyszłym seniorom naszej gminy
Życzymy wspaniałych świat w gronie rodziny,
Życzymy i starszym i młodym
Zdrowia, szczęścia oraz …zgody,
Ciepła domowego, miłości i bliźniego,
Nieba bezchmurnego i spokoju świętego!
WESOŁEGO ALLELUJA!

Głos Iwanowic | 29

z życia gminy

HISTORIA

Grodzisko w Damicach
i legenda Klasztoru
Klarysek
Patrząca na mapę naszej iwanowickiej gminy, zauważymy
że nad przełomem rzeki Dłubni w Damicach, jedno ze
wzgórz nazywa się Grodzisko. Z badań archeologicznych
wynika, że już w czasach prehistorycznych istniały tu prasłowiańskie osady, a wcześniej może nawet Celtów i Gotów.

„Grodzisko w Damicach […] zostało odkryte już na początku XX
wieku przez Leona Kozłowskiego. Było odwiedzane przez naukowców wielokrotnie: w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w latach
40-tych i 70-tych XX wieku. Obiekt jest zbliżony kształtem do zaokrąglonego na szczycie trójkąta. Szeroka podstawa urywa się pionową
przepaścią, a boki odcięte są głębokimi jarami. Jedynie od południowo-zachodniej strony można dostać się do grodu w sposób cywilizowany, po w miarę łagodnym stoku, który jednak jest wyraźnie odcięty
wałami i do dziś widoczną fosą. Powierzchnia całości założenia wynosiła około 7 ha, zaś majdanu (wraz z wałami) około 4 ha. Na podstawie
wykopalisk ustalono, iż naturalne walory obronne cypla doceniano już
neolicie.
Również ludy należące do tzw. „kultury łużyckiej” zamieszkiwały
damickie „Wały”.
W okresie wczesnego średniowiecza cypel został ufortyfikowany. Od najdostępniejszej strony wybudowano dwie linie obwałowań, oddzielone suchą fosą. Parowy oraz skarpę ponad Dłubnią
chronił wał pojedynczy. Na podstawie analizy zdjęć udało się ustalić,
że we wschodnim narożniku istniał pierwotnie wydzielony człon grodu na planie nieregularnego czworokąta, oddzielony od pozostałej części majdanu dwoma liniami wałów, poprzedzonych suchymi
fosami. Obie linie wałów były od siebie odległe o około 38 metrów.
W przypadku tak ogromnego obiektu nie dziwi wcale fakt wydzielenia
dodatkowego, małego i silniej obwarowanego obszaru. Powierzchnia tego członu grodziska wynosi około 0,3 ha. Wspomniane wały są
obecnie całkowicie niewidoczne w terenie, gdyż zostały w znacznym
stopniu zniwelowane poprzez trwającą tu od wielu stuleci działalność
rolniczą. Nie można całkowicie wykluczyć, iż pierwotnie na zachód od
zewnętrznej linii wału, broniącego wydzielony człon grodziska, biegła
jeszcze jedna, trzecia linia umocnień. Wskazuje na to pośrednio układ
terenu i niewielki „garb”, biegnący równolegle do opisanych wałów,
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w odległości około 35-40 m na zachód od zewnętrznego wału wydzielonego segmentu grodu. Na zdjęciach lotniczych domniemana, trzecia
linia umocnień, nie była widoczna. Jej ewentualną obecność mogą potwierdzić jedynie badania wykopaliskowe.”
Poza faktami naukowymi istnieją także legendy i podania, przekazywane kolejnym pokoleniom. Odwieczna wieść gminna głosi że miejsce to w XIII w. było siedzibą klasztoru zakonu Sióstr Franciszkanek
zwanych Klaryskami. Ten pierwotny klasztor ulokował i ufortyfikował
książę krakowski Bolesław Wstydliwy, mąż Kingi, późniejszej świętej
a brat przeoryszy polskich Klarysek Salomei. Klasztor został wybudowany w miejscu umocnionym wałami i kamiennym murem obronnym
nad skalną skarpą. Wydawało się że taka lokalizacja zapewni bezpieczeństwo w niespokojnych czasach. Niestety klasztor tuż po wybudowaniu został zdobyty przez Tatarów. Legenda głosi że wieś Damice
wzięła nazwę od pobożnych dam – zakonnic, wymordowanych przez
najeźdźców ze wschodu. Jak wspomina obecny właściciel gruntu,
Pan Grochowina – jeszcze nie tak dawno, bo przed wiekiem, na tych
ziemnych wałach były kamienie wapienne – resztki dawnych murów
obronnych. Ponieważ kamień twardy był cennym materiałem do
wtórnych budów – miejscowi gospodarze zabierali go do budowy domów, co cieszyło ówczesnych właścicieli gruntu, którzy zyskiwali więcej ziemi pod uprawę rolną. W miejscu dawnego grodziska podobno
straszy. Pradziadkowie i dziadkowie obecnych właścicieli słyszeli tam
wydobywające się spod ziemi odgłosy walki, jęki zabijanych i bicie
dzwonów na trwogę. Te dziwne odgłosy były ponoć słyszane co roku
o tej samej porze. Podobno w ten sposób pomordowani przypominali
następnym pokoleniom czas zagłady klasztoru. Miejscowi opowiadają
że pod wzgórzem znajdują się olbrzymie piwnice, lub grota, w której
spoczywają skarby należące niegdyś do Sióstr Klarysek. W czasie pożogi zejście do podziemi zostało zasypane. Opowiadano też że dawniej
gdyby znalazł się śmiałek i zanurkował w odmętach Dłubni to podwodnym kanałem mógłby przepłynąć do podziemi klasztoru i odnaleźć spoczywający tam skarb.
Inna legenda głosi że w tym miejscu z wodnej otchłani spod skały wypłynął kiedyś woźnica z koniem i wozem, który wcześniej utonął
obok źródła „Jordan” w Ściborzycach.
Dziś rzeka Dłubnia w tym miejscu nie jest głęboka. Ale może kiedyś
jeszcze, ta nasza stara Dłubnia zawiruje i oczyści z mułu dawne czeluści, pokazując to co zakryła przed oczyma ciekawskich wieki temu.
Może uda się odnaleźć archiwalne księgi napisane łaciną, których treść
wyjawi prawdę o krążących od wieków ustnych podaniach o tym tajemniczym miejscu. A zaciekawieni archeolodzy znajdą sponsorów
na sfinansowanie prac wykopaliskowych i odsłonią podziemne warstwy wzgórza. Póki co wzgórze Grodzisko w Damicach fascynuje legendami i podaniami owianymi tajemnicą.

Najbardziej obronna część grodu

Wał wewnętrzny i sucha fosa
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Wójt Gminy Iwanowice,
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice,
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach
serdecznie zapraszają Mieszkańców Gminy

na uroczystości związane z obchodami

a
j
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m
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Święta 3 Maja
9:30 zbiórka na Rynku w Iwanowicach
9:45 przemarsz delegacji pod Kościół pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach
10:00 uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach
11:00 koncert Reprezentacyjnej Orkiestry „Hejnał” z Sieciechowic

Piknik

w Żerkowicach
Rada Sołecka Żerkowice zaprasza na

Piknik Wiejski w Żerkowicach

„Spotkajmy się na
placu zabaw”

Gminny

Dzień Dziecka
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach

Dzień Dziecka odbędzie się 2 czerwca 2019
na boisku sportowym przy Urzędzie Gminy
w Iwanowicach od godz. 15.00
Przewidywane atrakcje:
– Przegląd „Iwanowickich Talentów”
– dmuchane zabawki i tory przeszkód
– wspólne zabawy i animacje
– obficie zaopatrzony bufet

19 maja 2019
Przewidywane atrakcje:
- rozgrywki i zabawy sportowe
- zabawy z animatorem
- zamki dmuchane
- wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek
- stół regionalny przygotowany przez KGW Żerkowice

