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Przy współpracy Gminy Iwanowice oraz Małopolskiego
Stowarzyszenia Rozwoju i Sportu 20 czerwca 2021 w Centrum
Rekreacyjno-Sportowym w Maszkowie rozegrany został turniej
piłkarski, w którym gościło 16 drużyn i ponad 100 dzieci.

Fantastyczny dzień, w rozpromienionej słońcem arenie w Maszkowie
nie zabrakło sportowej walki na czterech boiskach jednocześnie.
Pomimo ogromnego upału i nieprzerwanego słońca, dzieci spisały się
na medal! Grając w turnieju dynamicznym (praktycznie bez przerw)
młodzież pokazała wszystkie cechy, które powinniśmy widzieć na
boiskach piłkarskich. Kibice mieli okazję zobaczyć fantastyczne
widowiska rozgrywane na czterech boiskach jednocześnie.

Ogromne podziękowania należą się sponsorom oraz podmiotom
wspierającym. Dziękujemy Gminie Iwanowice, Gminnemu Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Delikatesom Rodzinnym
„U Bubaka”, Centrum Medycznemu „Eskulap” za ogromny wkład
w to wydarzenie, obecnemu na tym wydarzeniu Panu Robertowi
Lisowskiemu - Wójtowi Gminy Iwanowice - za zorganizowanie
upominków dla wszystkich uczestników i pomoc w organizacji
przedsięwzięcia. Specjalnemu gościowi wydarzenia - Panu Posłowi
(IX kadencji) na Sejm RP - Ireneuszowi Rasiowi - za obecność,
wystąpienie podczas wydarzenia i motywowanie uczestników do
dalszej pracy oraz rozwoju sportowej pasji. Wszystkim obecnym
i zaangażowanym osobom, które włożyły serce w organizację.
Dziękujemy trenerom, głównym autorom, dzieciom i rodzicom za
fajnie spędzony czas.

Iwanowicka Akademia Futbolu
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CENTRALNA EWIDENCJA
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Gmina Iwanowice realizuje projekt pod nazwą „Usługa
indywidualnego transportu door-to-door w Gminie
Iwanowice”. Jest on finansowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez
PFRON. Projekt skierowany jest do pełnoletnich
mieszkańców Gminy Iwanowice, którzy posiadają
orzeczenie o niepełnosprawności lub tych, którzy

takiego orzeczenia nie mają, ale z powodu
ograniczonej sprawności lub wieku mają trudności
w samodzielnym przemieszczaniu się, do osób
zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem
społecznym, oraz tych którzy z powodu ograniczonej
mobilności nie mają możliwości rozwoju zawodowego
i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Usługa
umożliwia dojazd m. in. do przychodni, placówki
rehabilitacyjnej, apteki, na spotkania oraz uroczystości
gminne i lokalne, spotkania integracyjne (w tym zajęcia
w Klubach Seniora), a także pozyskanie i utrzymanie
zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne oraz
załatwienie spraw urzędowych czy dojazd do biblioteki.

Usługa uruchomiona jest od maja br. i w okresie
trwania projektu tj. do grudnia 2022 roku dla
uprawnionych osób będzie świadczona nieodpłatnie.

Więcej informacji na temat projektu można
uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Iwanowicach pod numerami telefonów:
12 388-40-03 wew. 35 oraz 506-971-993.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca
budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklaracje
o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla
budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca będzie
miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla
nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14
dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklaracje będzie można składać:
1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet logując się
poprzez węzeł krajowy (Profil Zaufany, E-dowód oraz
podpis kwalifikowany) na stronie www.zone.gunb.gov.pl.
2. w formie papierowej - wypełniony dokument można
będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym
Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).

Na podstawie art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008
roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, za brak
złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie grozi kara
grzywny.

FAQ: https://bit.ly/2Tj5prz

Deklaracja online: https://zone.gunb.gov.pl

USŁUGA INDYWIDUALNEGO
TRANSPORTU „DOOR-TO-DOOR”
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rewitalizacja centrum
iwanowic

nowe władze osp
na lata 2021-2025

Rewitalizacja rynku w Iwanowicach stała się faktem.
Wyłoniony w maju br. wykonawca rozpoczął już prace
budowlane. Planowany termin zakończenia tego zadania to
grudzień br.

Zakres robót obejmuje:
- przebudowę kanalizacji sanitarnej na tym obszarze,
- przebudowę układu komunikacji wewnętrznej (pieszej
i kołowej),
- przebudowę zjazdu z drogi publicznej powiatowej,
- budowę obiektów małej architektury w miejscu
publicznym (nowe kosze na śmieci, lampy uliczne, ławki,
ogrodzenie),
- rozbiórkę i demontaż istniejących obiektów budowlanych
(w tym obecnego budynku usługowo-handlowego),
- budowę zatoki autobusowej i nowej wiaty przystankowej,
- budowę fontanny,
- budowę przyłącza wody i kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie terenów zielonych.

Wartość inwestycji to kwota ok. 1 mln złotych. Na ten cel
pozyskaliśmy środki z Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w ramach tzw. pożyczki rewitalizacyjnej.

W maju i czerwcu br. odbyły się Walne Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczych Straży
Pożarnych w Gminie Iwanowice, w trakcie których
wybrano nowe władze na pięcioletnią kadencję
2021-2025. Wszystkim wybranym druhom
serdecznie gratulujemy oraz życzmy sukcesów
w działaniach na rzecz OSP i społeczności Gminy
Iwanowice. Po prawej stronie rezentujemy imiona
oraz nazwiska prezesów naczelników poszcze-
gólnych jednostek.

Jednostka OSP Prezes Naczelnik

OSP Biskupice Piotr Nowak Maciej Stachura

OSP Celiny Paweł Morek Tomasz Miska

OSP Damice Wiesław Kmita Andrzej Kralka

OSP Grzegorzowice Adam Patoła Piotr Mysiak

OSP Iwanowice Leszek Kurbiel Adam Dusza

OSP Krasieniec Stary Andrzej Rachwaniec Adam Bińczycki

OSP Maszków Grzegorz Ciaranek Łukasz Bebak

OSP Narama Andrzej Wywiał Łukasz Kurowski

OSP Poskwitów Andrzej Góralczyk Kamil Mitka

OSP Sieciechowice Janusz Góralczyk Krys�an Mucha

OSP Sułkowice Damian Kojara Bartłomiej Cyganek

OSP Widoma Grzegorz Szydło Wojciech Kupczyk

OSP Władysław Marek Czekaj Artur Szymaszek

OSP Zalesie Edward Stopiński Przemysław Kucala

OSP Żerkowice Michał Derdaś Jerzy Piekara4 | Głos Iwanowic
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Harmonogram odbioru odpadów na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.
Odpady zmieszane:

Odpady biodegradowalne (BIO) - drugi piątek i czwarty czwartek:

9 i 22 lipca 10 i 23 września 12 i 25 listopada
13 i 26 sierpnia 8 i 28 października 10 i 23 grudnia

Harmonogram odbioru odpadów na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.
Odpady zmieszane:

Odpady biodegradowalne (BIO) - drugi piątek i czwarty czwartek:
9 i 22 lipca 10 i 23 września 12 i 25 listopada
13 i 26 sierpnia 8 i 28 października 10 i 23 grudnia
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Lokalizacja: plac przed Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Iwanowicach ul. Wiosenna 38, Iwanowice Dworskie
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Przedsiębiorstwo Komunalne ,,Nad Dłubnią” Sp. z o. o.
informuje, że w związku z ukończeniem prac związanych
z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
- Sieciechowice – odcinek przy ul. Parkowej,
- Iwanowice Włościańskie – odcinek przy ul. Ojcowskiej,
- Iwanowice Dworskie – odcinek przy ul. Zielnej
(dot. posesji usytuowanych po lewej stronie drogi jadąc
w kierunku Krasieńca), istnieje konieczność przyłączenia
posesji do wybudowanej sieci.

W celu realizacji przyłącza należy postępować zgodnie
z wytycznymi określonymi w warunkach przyłącze-
niowych, które zostaną wydane przez Przedsiębiorstwo
Komunalne ,,Nad Dłubnią” Sp. z o.o. w terminie do 25
czerwca 2021 r. Warunki zostaną dostarczone
mieszkańcom przez inkasentów.

W przypadku uwag lub kwestii wymagających
dodatkowych wyjaśnień zapraszamy do kontaktu
z działem technicznym Przedsiębiorstwa od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:30 – 13:30, pod nr 12 352 52 51
wew. 3, mailowo: sekretariat@pkndiwanowice.pl lub
osobiście w siedzibie spółki przy ul. Ojcowskiej 11
w Iwanowicach Włościańskich (budynek Urzędu Gminy).

Informujemy ponadto, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
(Dz. U. 2019 poz. 2010.) oraz Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Iwanowice,
przyjętym Uchwałą Rady Gminy Iwanowice Nr XIX/
200/2016 z dnia 29.06.2016 r., właściciele nieruchomości
mają obowiązek podłączenia posesji do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej w terminie do roku od dnia
przekazania jej do eksploatacji. Zachęcamy jednocześnie
do skorzystania z usług Przedsiębiorstwa Komunalnego
,,Nad Dłubnią” w zakresie kompleksowej realizacji
przyłączy kanalizacyjnych.

Szanowni Państwo, za kilkanaście dni zakończy się drugi
kwartał 2021 r. W związku z powyższym przypominamy
o opłatach za odbiór odpadów komunalnych. Regularne
wpłaty z Państwa strony pozwolą nam na bieżąco opłacać
zobowiązania finansowe z tego tytułu.

Na dzień 1 czerwca br. zaległości w tym zakresie są bardzo
duże i wynoszą 189 817,58 zł. Analizując poszczególne
kwoty w ramach miejscowości to największe zaległości
mamy w Naramie – 22 987,08 zł; Sieciechowicach –
18 969,11 zł; Celinach – 14 597,98 zł; Iwanowicach
Dworskich – 14 558,70 zł; Maszkowie – 14 173,70 zł oraz
Krasieńcu Starym – 12 098,96 zł.

Przypominamy, że osoby które nie dokonują wpłat na
bieżąco nie mogą korzystać z PSZOK oraz wystawiać
odpadów wielogabarytowych, jeśli prowadzona będzie ich
zbiórka.

Informacje!
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Gmina Iwanowice finalizuje prace
związane z opracowaniem Strategii Rozwoju

na lata 2021-2030. To jedna z pierwszych strategii
w województwie małopolskim - opracowana zgodnie
z nowymi przepisami ustawowymi i wskazówkami
poradnika pn. „Strategia Rozwoju Gminy. Poradnik
praktyczny”, wydanego przez Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej.

Dotychczasowe prace obejmowały opracowanie diagnozy
społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Iwanowice
wraz z wnioskami dla planowania strategicznego,
wypracowanie kluczowych założeń strategii, a także prace
eksperckie, związane z przygotowaniem całościowego
projektu dokumentu, zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi i standardami realizacyjnymi. Prace odbywały
się we współpracy konsultantów FRDL Małopolskiego
Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji
z Krakowa oraz zespołu roboczego składającego się
z przedstawicieli wspólnoty lokalnej. Dzięki takiemu
podejściu Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata
2021-2030 stanowi efekt szerokich prac badawczych,
analitycznych, ewaluacyjnych, planistycznych i progra-
mowych oraz uwzględnia wnioski i rekomendacje
sformułowane w ramach szerokiej debaty publicznej. Daje
to nadzieję na jej efektywne, partnerskie wdrażanie
w kolejnych latach.

Obecnie zakończony został już etap konsultacji
społecznych z mieszkańcami, lokalnymi partnerami
społecznymi i gospodarczymi, sąsiednimi gminami i ich

związkami oraz dyrektorem Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Opracowane zostało specjalne
sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.
Dokument został uzupełniony o opinie interesariuszy.
Uzyskano pozytywną opinię Zarządu Województwa
Małopolskiego dotyczącą sposobu uwzględnienia ustaleń
i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej w województwie określonych
w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2020”
wraz z rekomendacjami zmian, które również zostały
wdrożone.

Po wykonaniu uprzedniej ewaluacji trafności,
przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji
strategii oraz uzyskaniu odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
dokument zostanie przyjęty do realizacji.

Wójt oraz Rada Gminy składają serdecznie podziękowania
dla wszystkich zaangażowanych w proces opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2021-2030 -
w szczególności dla uczestników spotkań warsztatowych
i konsultacji społecznych, za poświęcony czas, rzetelność,
merytoryczne podejście, profesjonalizm oraz odwagę
w proponowaniu rozwiązań korzystnych dla gminy i jej
mieszkańców.
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strategia rozwoju gminy iwanowice

Z przyjemnością informujemy Państwa, że na mocy porozumienia
zawartego pomiędzy Gminą Iwanowice a Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od 20 maja
funkcjonuje Gminny punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze.
W ramach punktu konsultacyjnego pracownicy Gminy Iwanowice
świadczą pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosków o dofinansowanie
oraz wniosków o płatność w rządowym programie Czyste Powietrze.

Dla kogo?

Program Czyste Powietrze skierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W ramach
programu możemy się starać o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zużywających paliwo stałe
na nowoczesne źródła ciepła oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł
dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

czyste powietrze
w gminie iwanowice
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Beneficjenci programu to osoby fizyczne, które łącznie
spełniają następujące warunki:

• są właścicielami/współwłaścicielami budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą,

• roczny dochód nie przekracza 100 tys. (poziom
podstawowy)

• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka
ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

- 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym (dotyczy
podwyższonego poziomu dofinansowania),

- 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym (dotyczy
podwyższonego poziomu dofinansowania).

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z
Ekodoradcą

telefon: 797-016-658
e-mail: czystepowietrze@iwanowice.pl

pon. 12:00-17:00,
czw. 11:00-16:00

Smog – cichy truciciel

Dołącz do walki ze smogiem z programem „Czyste Powietrze”
Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza 
oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Co w programie?
Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są: 

Wsparcie finansowe 

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

 właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

 wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 dotacji

Czy jest się czego bać?
Każdego roku w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera 45 tysięcy osób, czyli średniej
wielkości miasto! Smog zagraża układowi oddechowemu, nerwowemu, rozrodczemu i krwionośnemu.
Naukowcy nie mają wątpliwości, że zła jakość powietrza szkodzi zdrowiu płodu. Wpływa także na ogólne
pogorszenie samopoczucia i nasila objawy wielu dolegliwości, między innymi alergii.

PAMIĘTAJMY
 To nasze codzienne wybory mają wpływ na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

ogrzewanie pomieszczeń przestarzałymi
piecami i kotłami oraz paliwem niskiej jakości 

emisja spalin
samochodowych

Podstawowe źródła problemu to:

 

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza wywołany działalnością człowieka. Jedną z głównych przyczyn powstawania 
smogu jest tak zwana niska emisja (emisja na niskiej wysokości), która w głównej mierze wynika z ogrzewania domów 
jednorodzinnych przy pomocy pieców i kotłów na paliwo stałe nie spełniających standardów emisyjnych. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, jego roczny przychód 
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie mógł 
przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu 
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dochód roczny 
wnioskodawcy

do 100 000 zł

Miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego

do 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
do 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Wsparcie do kwoty 
20 tys. zł

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

czystepowietrze.gov.pl

emisja zanieczyszczeń 
przez zakłady przemysłowe

Wsparcie do kwoty 
32 tys. zł

Inwestycja obejmująca bardziej 
efektywne źródło ogrzewania

(pompa ciepła typu powietrze-woda 
albo gruntowa pompę ciepła) 

Jeśli do tego instalowane 
są panele fotowoltaiczne

25 tys. zł
30 tys. zł

Jeśli do tego instalowane 
są panele fotowoltaiczne

37 tys. zł

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu Czyste Powietrze przyjmują 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujące swoim działaniem teren 
województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem. 
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Gmina Iwanowice przeznaczyła 25 000 zł na wsparcie
dla klubów seniora. W ramach przyznanych środków
seniorzy z Damic i Widomej wybiorą się na wycieczkę
do Wrocławia, seniorzy z Poskwitowa Starego pojadą
zwiedzać Podhale, a seniorzy z Poskwitowa Nowego
będą rozwĳać swoją aktywność ruchową, natomiast
seniorzy z Celin, Sieciechowic i Władysława wybiorą się
na wycieczki do Tyńca, Sandomierza i Zalipia.

Rolniku, pamiętaj!
- aplikuj wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do
obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń
na handel równoległy,

• stosuj środki ochrony roślin zgodnie z warunkami
określonymi na etykiecie,

• dobieraj środki ochrony roślin w taki sposób, aby
minimalizować negatywny wpływ zabiegów
chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu,

• nie stosuj preparatów toksycznych dla pszczół
w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz
w uprawach, na których występują kwitnące chwasty,

•wykonuj zabiegi po zakończonych lotach owadów
zapylających,

• zachowuj minimalne odległości od pasiek,
• przestrzegaj okresów prewencji,
• nie wykonuj zabiegów w warunkach sprzyjających
znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

Najważniejsze: opryski wykonuj wieczorem, wówczas
najbardziej toksyczne substancje zdążą się rozłożyć. Jeśli
zrobisz to rano, wówczas szczyt ich działania przypadnie
na największą aktywność roślin miododajnych.

Kilkuletnie starania o dokończenie budowy
chodnika przy drodze krajowej w Maszkowie (od
przystanku do skrzyżowania z ulicą Kolonia)
zakończyły się powodzeniem. Dziękujemy
GDDKiA, że pomimo wielu trudności
postanowiła zrealizować to zadanie.

Ponieważ droga krajowa przebiegająca przez
Domiarki stanie się w tym roku drogą
wojewódzką (po dokonaniu odbioru drogi
ekspresowej S7), zaprojektowany przez Gminę
Iwanowice odcinek chodnika - od przystanku
(przy skrzyżowaniu z drogą na Niedźwiedź)
w kierunku lasu - zostanie wykonany
w nadchodzących latach, już na podstawie
porozumień z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

projekty grantowe
dla seniorów

chodnik w maszkowie



Dzięki wspólnej zbiórce nakrętek, która została
rozpoczęta pod koniec grudnia ubiegłego roku, udało
się nam wspólnie zebrać ich aż 940 kg. Kwota którą
udało się pozyskać z recyklingu nakrętek to 1034 zł.
Całość została przekazana na rzecz Fundacji "Zdążyć
z Pomocą", której podopiecznym jest sześcioletni
mieszkaniec naszej gminy - Marcel Kralka. Wszystkim,
którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy,
a jednocześnie przypominamy, że przed budynkiem
Urzędu Gminy wciąż znajduje się metalowe serce na
nakrętki, do którego wciąż zbieramy kolejne kilogramy
nakrętek. Kolejne zbióki przyczynią się do pomocy
kolejnym potrzebującym dzieciom z terenu naszej
gminy. Zbierajmy, aby pomagać!

ZAKRĘTKI DLA MARCELA

DOFINANSOWANIE DRÓG
DO PÓL
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Od 1 czerwca 2021 zostały wprowadzone wybrane
zmiany w przepisach ruchu drogowego.

Pieszy na drodze

- pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo
przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest
zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz
korzystać z przejścia dla pieszych,

- pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma
pierwszeństwo przed pojazdem,

- pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma
pierwszeństwo przed pojazdem (z wyłączeniem
tramwaju),

- pieszemu zabrania się korzystania z telefonu lub
innego urządzenia elektronicznego podczas
wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub
torowisko i przejście dla pieszych w sposób, który
prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji
sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla
pieszych.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla
pieszych jest obowiązany:

- zachować szczególną ostrożność,

- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebez-
pieczeństwo pieszego znajdującego się na tym
przejściu albo na nie wchodzącego,

- ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na
przejściu albo wchodzącemu na przejście.

Bezpieczeństwo na drodze:

Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu
pojazdów na obszarze zabudowanym przez całą dobę
wynosi 50 km/h

Kierujący pojazdem podczas przejazdu przez
autostradę i drogę ekspresową jest obowiązany
zachować minimalny odstęp między pojazdami.
Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie
mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość
pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej
w kilometrach na godzinę. Np. przy prędkości 100
km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 metrów.
UWAGA! Przepisu tego nie stosuje się podczas
manewru wyprzedzania.

BEZPIECZEŃSTWO
NA DRODZE

W tym roku przeznaczymy na modernizację dróg
dojazdowych do pól ok. 150 000 zł. Na ten cel
otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie
75 000 zł. Zgodnie z ustaleniami z zebrań wiejskich
zrealizujemy dwa zadania:

- drogę na tzw. Kotrysce (Krasieniec Zakupny) -
kwota ok. 100 000 zł
- drogę w Grzegorzowicach Małych - kwota ok.
50 000 zł.
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Od maja br. Przedsiębiorstwo Komunalne
"Nad Dłubnią" świadczy usługi asenizacyjne
dwoma samochodami. Na potrzeby spółki
został zakupiony drugi nowy samochód marki
Volvo o pojemności beczki asenizacyjnej 11m³.
Dodatkowy samochód ma pomóc w rozła-
dowaniu kolejki oczekujących na wywóz
nieczystości. Zachęcamy do podpisywania
umów abonamentowych z Przedsiębiorstwem
Komunalnym "Nad Dłubnią", co zapewni
stały i terminowy wywóz nieczystości.

W ostatnim czasie zakończyliśmy montaż instalacji gazowej
oraz centralnego ogrzewania w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Grzegorzowicach. W ramach tej inwestycji został
zamontowany kondensacyjny kocioł gazowy wraz
z osprzętem i kominem, zasobnik na ciepłą wodę, przyłącz
gazu oraz zbiornik na gaz płynny - propan. Grzejniki
i instalacja c.o. zostały zakupione w poprzednim roku,
a całkowity koszt remontu wyniósł ponad 50 000 zł.

Od niedawna na terenie naszej Gminy można skorzystać
z tężni solankowej. Tężnie są to drewniane budowle pokryte
gałązkami tarniny. Pierwotnie służyły one do uzyskiwania
soli kuchennej, natomiast obecnie wykorzystuje się je jako
inhalatoria w kurortach. Mają one wiele walorów leczniczych
między innymi w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych
dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc,
nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej
i w przypadku ogólnego wyczerpania. Serdecznie zapra-
szamy do jednej z altan Centrum Turystyki i Rekreacji, gdzie
czekają na Państwa wygodne ławki oraz mikroklimat
zbliżony do tego, którego zażywamy podczas nadmorskich
podróży. Tężnia działa w każdą sobotę i niedzielę
w godzinach 9:00-20:00, natomiast w dni powszednie
pomiędzy godziną 14:00 a 20:00. Zapraszamy na chwilę
relaksu do Iwanowic!

nowy samochód
asenizacyjny

ogrzewanie osp
w grzegorzowicach

tężnia solankowa
w iwanowicach
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narodowy spis powszechny

Szanowni Państwo,

Gminne Biuro Spisowe w Iwanowicach uprzejmie
przypomina wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia na
terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział
w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie
zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na
zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443
z późn. zm.).

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP
2021 jest samospis internetowy, który polega na
samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na
urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego
na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego
pod adresem spis.gov.pl. Dla Państwa wygody
i bezpieczeństwa umożliwiono telefoniczny „Spis na
żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer
telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od
8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać, gdy
nie macie dostępu do Internetu. Przez cały czas trwania
spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowisk
komputerowych przygotowanych do samospisu dla
mieszkańców w Urzędzie Gminy lub w najbliższym
oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej
sytuacji epidemicznej.

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie,
zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną
z dwóch metod uzupełniających w formie:

•wywiadu telefonicznego,
•wywiadu bezpośredniego - o ile pozwoli na to sytuacja
epidemiczna.

W maju pracę rozpoczęli rachmistrzowie spisowi.
Kontaktują się z osobami, które nie spiszą się
samodzielnie. Jeżeli zadzwoni do Państwa rachmistrz
spisowy, zobaczą Państwo na ekranie swojego
telefonu numer: 22 828 88 88.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą
realizowane do odwołania.

Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury
w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę
publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych
informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów

są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie
i starannie zabezpieczone.

Przypominamy, że nadal można spisywać się przez
Internet na stronie spis.gov.pl. Przez cały czas równolegle
ze spisem pracownicy statystyki prowadzą liczne badania,
wynikające z programu badań statystycznych.

Jeżeli zadzwoni do Was ankieter urzędu statystycznego
możecie potwierdzić jego tożsamość na stronie
internetowej: https://sa.stat.gov.pl/formularz.

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo
uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr telefonu 12 388-40-03
(nr wew. 26, 30, 38), na stronie internetowej spis.gov.pl. lub
dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279-99-99.

W loterii może wziąć udział każdy, kto samodzielnie spisze
się przez Internet na spis.gov.pl.

Aby wziąć udział w loterii należy:
1. Wejść na stronę spis.gov.pl i spisać się w dogodnej dla

siebie chwili.
2. Pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod

uprawniający do udziału w loterii.
3. Zgłosić kod na stronie loteria.spis.gov.pl do 7 lipca

2021 r.
4. Sprawdzać wyniki losowania w mediach społecz-

nościowych i na stronie loteria.spis.gov.pl – pierwsze
losowanie odbyło się 7 maja 2021 r.

Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł,
1000 zł (nagrody I-ego stopnia), a w losowaniu finałowym,
które odbędzie się 14 lipca 2021 r. – 16 samochodów
osobowych!

Im szybsze zgłoszenie do loterii tym większa szansa
na wygraną! Jeden kod może wziąć udział w wielu
losowaniach. Wszystkie zarejestrowane zgłoszenia
wezmą udział w losowaniu finałowym. Organizatorem
loterii jest Unique One sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.



Witajcie Juromaniacy!

Powoli budzimy się do życia z covidowego marazmu,
który wpłynął na każdy aspekt naszego życia. Czerwiec
zazwyczaj naszpikowany był imprezami typu dni miast,
pikniki i festyny, które po długiej przerwie pomału wracają
do naszego kalendarza. Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Jurajska Kraina” którego członkami są gminy
Iwanowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa i Jerzmanowice-
Przeginia, serdecznie zaprasza Was do udziału we
wszystkich letnich spotkaniach – spotkajmy się na
świeżym powietrzu, spędzajmy razem czas i rozruszajmy
się!

Spotkacie nas niejednokrotnie podczas pikników,
dożynek, czy Biegu Niepodległości na naszym Jurajskim
Stoisku. Odwiedzajcie je chętnie, bo oprócz licznych
gadżetów chętnie podpowiemy Wam, jak pozyskać
fundusze unĳne na otwarcie i rozwój firmy, lub grant czy
też dotację dla stowarzyszenia, OSP, KGW. do 8 czerwca
mamy aktywnych aż 8 naborów dla Waszych organizacji!
Dzięki naszej współpracy dotychczas w waszej okolicy
powstało kilkanaście miejsc rekreacji, z których chętnie
korzystacie w ciepłe dni.

Już teraz zapraszamy dzieciaki do wzięcia udziału
w naszym tradycyjnym Jurajskim Euro, które rozegramy
jesienią. Szykujemy się też do ogromnego wydarzenia –

festiwalu Juromania, który w tym roku w Dolinie Prądnika
odbędzie się 17-19 września pod hasłem „Jura aktywna
z Natury”. To niepowtarzalna okazja aby odwiedzić znane
atrakcje w naszych okolicach w zupełnie innej odsłonie.
W programie pokazy, warsztaty, rekonstrukcje… Będzie
się działo!

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej
jurajskakraina.pl oraz naszego profilu na Facebooku, aby
być na bieżąco z informacjami na temat naborów
i wydarzeń organizowanych w naszych pięknych
okolicach.

Aleksandra Mikuła - LGD Jurajska Kraina

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Jurajska Kraina”
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jurajskie wieści od lgd jurajska kraina

W sprawie pytań dotyczących loterii prosimy także
o kontakt z pod numer 22 871-99-21. Infolinia jest czynna
w dni robocze w godz. 9.00-17.00. Koszt połączenia
zgodny z taryfą operatora.

Konkurs jest organizowany w ramach promocji
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2021 przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Trwa on od
21 maja 2021 r. do 30 września 2021 r., a udział w nim
jest bezpłatny.

Adresowany jest do wszystkich mieszkańców
województwa, którzy poprzez udział w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają
możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia
znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-
kulturalnych.

Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz
zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do
aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Według założeń konkursu, co 2 tygodnie wygrywa
nagrody gmina o największym procentowym przyroście
liczby spisanych w danej edycji mieszkańców. Po
zakończeniu danej edycji, dla każdej gminy
w województwie małopolskim obliczony zostanie
przyrost liczby mieszkańców spisanych w NSP 2021
w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną
w punktach procentowych różnicą między odsetkiem
osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne
są na stronie:

https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-
ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/

Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomocy
osobom starszym i niepełnosprawnym ze swojego
otoczenia, jak również do włączenia się w upow-
szechnianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie
informacji swoim najbliższym.



14 | Głos Iwanowic

z życia Gminy • OŚWIATA •

Co słychać u przedszkolaków?
S�m��ząd��� P��ed��k��� „Sł��e����” � Iw�n��ica��

Drugi semestr roku szkolnego 2020/2021
w samorządowym przedszkolu upłynął w atmosferze
nauki, zabawy oraz codziennej dziecięcej aktywności
naszych wychowanków. Pomimo ciągle utrzymującej się
pandemii, dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach
dydaktyczno-wychowawczych oraz uroczystościach.

W styczniu, tuż po zimowych feriach, dzieci wraz
z wychowawczyniami rozpoczęły przygotowania do „Dnia
Babci i Dziadka”. Niestety ze względu na panujące
warunki pandemiczne nie mogliśmy zorganizować
tradycyjnego spotkania w przedszkolu dla Babć
i Dziadków naszych wychowanków. Pomimo to
zaangażowanie dzieci w przygotowanie do uroczystości
było ogromne, pełne radości i wdzięczności dla swoich
kochanych bliskich. Dzieci wykonały laurki,
zaprezentowały występy artystyczne oraz złożyły
życzenia. Zostały one nagrane i udostępnione w postaci
filmów, które zapewne dostarczyły wielu wzruszeń
kochanym Babciom i Dziadkom.

W lutym "słoneczne" przedszkolaki wzięły udział
w tradycyjnym Balu Karnawałowym. Na ten dzień dzieci
wraz rodzicami przygotowały piękne stroje karnawałowe.
Wśród nich pojawiło się wiele bajkowych postaci,
przedstawicieli zawodów oraz zwierząt. Podczas zabawy
dzieci wzięły udział w słodkim poczęstunku.

Wraz z nadejściem ciepłych marcowych dni, dzieci
oczekiwały Pierwszego Dnia Wiosny. Tradycją jest, że
w naszym przedszkolu z okazji tego dnia organizujemy
uroczystość pt. "Powitanie Słońca", podczas której
kultywujemy zwyczaje i tradycje związane z nazwą
i logotypem naszego przedszkola. Z tej okazji dzieci

z "zerówki" pod opieką pani Barbary Młodeckiej
przygotowały przedstawienie pn. „Witaj Wiosno”, które
z radością i zainteresowaniem obejrzały dzieci
z młodszych grup przedszkolnych. Po przedstawieniu,
udaliśmy się barwnym korowodem nad rzekę, aby
pożegnać zimę i powitać wiosnę.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczne” we współpracy
z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
zorganizowało cieszący się dużych zainteresowaniem
konkurs na wielkanocną pisankę. Nasi wychowankowie
brali udział również w konkursach organizowanych przez
inne placówki na terenie naszej gminy i poza nią, np.
w Gminnym Konkursie Plastycznym pt.: „Spędzam czas
wolny z dala od komputera i telewizji”, w powiatowym
konkursie plastycznym „Powiat młodych inspiruje –
Pocztówka z Powiatu Krakowskiego – edycja II” oraz
„Moja Gmina w Cyferkach”. Zaangażowanie w projekty i
konkursy było okazją do rozwoju talentów naszych
wychowanków oraz interesującą formą spędzania
wolnego czasu.

W ostatnim tygodniu kwietnia dzieci z Samorządowego
Przedszkola "Słoneczne" w Iwanowicach, aby uczcić
Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, rozmawiały na
zajęciach na temat kraju i ojczyzny. Dzieci utrwaliły
informacje na temat symboli narodowych, historii naszego
kraju oraz miejscowości Iwanowice. Wykonały też tzw.
"żywą flagę Polski". Następnie korzystając z wiosennej
pogody, dzieci wraz z wychowawczyniami udały się na
spacer pod Pomnik Ofiar II Wojny Światowej. Dzieci
przygotowały również występ artystyczny, który był
podsumowaniem wszystkich aktywności. Grupa
"Pszczółki" wykonała piosenkę pn.: "Polska Flaga",
a grupy "Żabki" i "Biedronki" zaprezentowały wiersz
Władysława Bełzy - "Katechizm polskiego dziecka".

Pod koniec maja, z okazji Dnia Mamy oraz zbliżającego się
również Dnia Ojca, dzieci przygotowały upominki dla
swoich rodziców. Dzieci złożyły wszystkim mamusiom
i tatusiom życzenia poprzez recytację wierszy i śpiew
piosenek, zadedykowanych kochanym rodzicom. Nie
zabrakło również tańców i innych niespodzianek.
Wszystkie występy zostały udostępnione rodzicom
poprzez nagrania filmów.

Z okazji Dnia Dziecka w naszym przedszkolu zostały
zorganizowane zajęcia i zabawy dla naszych
podopiecznych, które poprowadzili animatorzy
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magiczna moc bajek
S�m��ząd��� P��ed��k��� „Sł��e����”, ��i� � S�e��e�h��ica��

Grupa I „Maczki” z sieciechowickiej filii Samorządowego Przedszkola
„Słoneczne” w bieżącym roku szkolnym brała udział w Międzynarodowym
Projekcie Czytelniczym pt.: „Magiczna Moc Bajek” czyli bajkowa podróż do
krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

Głównym celem projektu było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni
jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie
szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku
przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Grupa „Maczki” przez cały rok szkolny realizowała poszczególne zadania
projektu. Na podstawie proponowanej literatury, dzieci omówiły poszczególne
moduły tj: szacunek, przyjaźń i miłość, tolerancja i sprawiedliwość, solidarność
i piękno, uczciwość, odwaga, złośliwość i pokojowość, odpowiedzialność oraz
mądrość. Dzieci miały możliwość obejrzenia tzw. „Dobranocek z dawnych lat”,
brały udział w zabawach rozwĳających wyobraźnię, koncentrację i uwagę,
zdolności twórczego myślenia, kształtowały postawę empatii wobec ludzi
niepełnosprawnych, oraz postawę wychowania do wartości i szacunku do osób
starszych.

i pracownicy Leonardo School Słomniki – szkoły
językowej dla dzieci. Dzieciaki otrzymały również zabawki
oraz poczęstunek zorganizowany przez Radę Rodziców
naszego przedszkola.

Dbając o harmonĳny rozwój naszych wychowanków,
a także o rozbudzanie ich zainteresowań i talentów,
wychowawczynie prowadziły zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze zgodnie z podstawą programową,
realizowały różnorodne projekty dydaktyczne - m. in.
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Mały miś
w świecie emocji”, „Od kartki i ołówka, zaczyna
programować przedszkolaka główka” - oraz
przygotowywały dzieci do różnorodnych konkursów.

Wszystkim "słonecznym" przedszkolakom dziękujemy
za kolejny rok pracy i zabawy. W naszej pamięci pozostaną
wszystkie nasze wspólne radości oraz smutki. Naszym
przedszkolnym absolwentom życzymy powodzenia
w I klasie oraz radosnej szkolnej przygody. Radzie
Rodziców i wszystkim osobom zaangażowanym w pracę
na rzecz naszej placówki składamy serdeczne
podziękowania i życzymy spokojnego wakacyjnego
odpoczynku.

Kinga Siuta
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dzień nowych technologii
Od��i�� ���ed��k���� � Wid����

dzień ziemi
Od��i�� ���ed��k���� � Wid����

W poniedziałek 22 marca 2021 roku odbywał się
Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa
Ministerstwa Edukacji i Nauki, której głównym celem
jest popularyzowanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych, wykorzystywanych w pracy
z uczniami w szkole i poza nią.

Przedszkolaki z Punktów Przedszkolnych A i B oraz
Oddziału Przedszkolnego przy szkole Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej z wielkim
zaciekawieniem brały udział w różnych formach zajęć
przygotowanych przez nauczycieli. Były to m. in.
quizy, gry i ćwiczenia multimedialne, nauka
choreografii na podstawie multimedialnego
instruktażu, wirtualny spacer po Kopali Soli
w Wieliczce, zabawy konstrukcyjne z LEGO
WEDO2, pokaz filmów edukacyjnych, wirtualne
animacje z wykorzystaniem okularów VR czy domino
z kodami QR.

W ten dzień również tematyka była związana
z Powitaniem Wiosny.

Jest to doskonała okazja, aby uzmysłowić dzieciom
bogactwo, które niesie ze sobą budząca się do życia
przyroda.

W poniedziałek w przedszkolu królowały odcienie
zieleni - zarówno w pomieszczeniach, jak i ubiorze
przedszkolaków. Świętowanie Powitania Wiosny
rozpoczęło się od zabaw związanych z tematyką pór
roku. Dzieci śpiewały piosenki, rozwiązywały zagadki
oraz wysłuchały opowiadań o nadejściu wiosny. Nie
zabrakło również zabaw artystycznych. Wszystkie
dzieci wykonały prace plastyczne, które można
podziwiać na wystawach poszczególnych grup.

Julia Stojek

W dzisiejszych czasach coraz częściej i głośniej
mówi się na temat katastrof ekologicznych, klęsk
żywiołowych, które dotyczą naszego otoczenia i nie
tylko. Dzień Ziemi to szczególne święto. Podczas
obchodów możemy uwrażliwić podopiecznych na
sprawy naszej planety - przecież to w ich rękach
będzie niedługo jej los.

Dzień Ziemi to największe i najważniejsze
światowe święto ekologiczne. Od dawna w naszym
przedszkolu zwracaliśmy szczególną uwagę na
kwestie ściśle związane z środowiskiem naturalnym.
Przedszkolaki wielokrotnie miały okazję, by
uczestniczyć w zajęciach, których celem było
poszerzenie ich wiedzy z zakresu przyrody. W tym
dniu wszystkie dzieci wraz z opiekunami zebrały się
na placu zabaw, aby zasadzić drzewko i wiosenne
kwiaty. Celem zajęć była promocja Światowego
Dnia Ziemi, pogłębianie świadomości ekologicznej
oraz kreowanie odpowiednich postaw dotyczących
ochrony środowiska pośród dzieci.

Julia Stojek
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III gminny konkurs pięknego czytania
S�k�ł� � N�r����

„Czytam”, bo lubię i tym się chlubię” – to hasło
III Gminnego Konkursu Czytelniczego, który
został zorganizowany przez bibliotekę Szkoły
Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej
w Naramie. Celem konkursu była popularyzacja
czytelnictwa, promocja literatury, doskonalenie
umiejętności pięknego czytania oraz rozwĳanie
zdrowego współzawodnictwa. W konkursie
wzięło udział 14 uczniów (kl. II i III szkoły
podstawowej) z 7 szkół z Gminy Iwanowice
(Celiny, Damice, Iwanowice, Narama,
Poskwitów, Sieciechowice oraz Widoma).
Uczniowie mieli za zadanie wypożyczyć książkę
Grzegorza Kasdepke i oczarować słuchaczy
nagrywając film, w którym czytają wybrany
fragment. Poziom, którzy prezentowali
uczestnicy był wysoki, jednak trzeba było
wyłonić laureatów.

Komisja w składzie: p. Natalia Rajtar - p. o.
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach, p. Aneta Szydło –
pracownik Biblioteki Publicznej Gminy
Michałowice oraz p. Alina Warszawska –
wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego w kl.
4-8 Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramie,
przyznała następujące miejsca:

• I miejsce - Krzysztof Kaczmarczyk (SP
Iwanowice)

• II miejsce - Wiktoria Gumula (SP Narama)
• III miejsce - Julia Siuta (SP Damice)
• Wyróżnienia - Aleksandra Derdaś (SP

Damice), Maja Kiereś (SP Celiny), Jakub
Twardowski (SP Widoma)

Czytanie jest bardzo ważne, rozwĳa
zainteresowania i wyobraźnię, relaksuje. Każda
czytana książka niesie ze sobą nową, nieodkrytą
historię. Wasze zamiłowanie do czytania sprawia
nam ogromna radość, tym bardziej miło nam
było słuchać nagranych przez Was fragmentów
książek.

Miałam przyjemność wysłuchania i ocenienia
Waszych wystąpień czytelniczych. Bardzo mi się
podobały. Wykazaliście się pracowitością
w przygotowaniu - a to nie lada wyzwanie -
szczególnie w dobie pandemii (wypożyczenie
książki, przeczytanie, wybór odpowiedniego
fragmentu, piękne przygotowanie nagranie).
Serdecznie gratuluję wszystkim biorącym udział
w konkursie i cieszę się, że rozwĳacie
kompetencje czytelnicze, ponieważ czytanie

wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć,
redukuje stres i jest zdrową ucieczką od nudy,
niepowodzeń i komputera. Warto zatem czytać!

Na laureatów konkursu oprócz pamiątkowych
dyplomów czekają bony upominkowe do
Empiku, natomiast dla pozostałych
uczestników dyplomy oraz nagrody pocieszenia
ufundowane z budżetu Gminy Iwanowice ze
środków finansowych Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Organizator konkursu serdecznie dziękuje Panu
Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej
w Naramie, Gminnemu Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach – za przychylność,
szkołom – za podjęcie wyzwania i motywację
uczniów, komisji – za ocenę, Urzędowi Gminy
Iwanowice – za ufundowanie nagród.

Gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy do
udziału w przyszłym roku szkolnym!

Agnieszka Nielepiec
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pola nadziei
S�k�ł� � Iw�n��ica�� , ��k�ł� � Po���it����

Małopolskie talenty
S�k�ł� � Iw�n��ica��

W kwietniu wolontariusze SKC ze Szkoły w Iwanowicach
i Poskwitowie przeprowadzili akcję Pola Nadziei. Po każdej
Mszy Św. przy kościele w Iwanowicach kwestowali na rzecz
Hospicjum im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie. Przez
cały dzień w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy siostrę
Benedyktę z Hospicjum w Miechowie. Wolontariusze każdemu
darczyńcy ofiarowali żonkile i ulotki o hospicjum. Podczas
tegorocznej akcji udało się zebrać kwotę w wysokości
8906,02zł którą przekazaliśmy na rzecz hospicjum. Wszystkim
darczyńcom, wolontariuszom, jak i zaangażowanym w przygo-
towanie tej akcji serdecznie dziękujemy.

Renata Jagiełka

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach od
roku szkolnego 2019/2020 uczestniczy w projekcie
edukacyjnym „Małopolskie Talenty”, którego
Beneficjentem jest Gmina Iwanowice. Projekt
skierowany jest do młodzieży uzdolnionej. Celem
projektu jest stworzenie warunków do rozwoju
kompetencji kluczowych, w zakresie np. języka
angielskiego, nauk matematyczno - przyrodniczych,
przedsiębiorczości, technologii informacyjno -
komunikacyjnych, kompetencji społecznych oraz
umiejętności uniwersalnych. W ramach działań
związanych z projektem, corocznie organizowany jest
przez Małopolskie Centrum Kształcenia Nauczycieli
konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach
Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ). W bieżącym roku
szkolnym do konkursu zgłoszony został projekt
realizowany przez grupę uczniów klas VII – VIII (II etap
edukacyjny), w ramach kompetencji matematyczno –
przyrodniczych. W ocenie Komisji projekt uzyskał 49 pkt.

na 50 pkt. możliwych do uzyskania (98%). Składamy
gratulacje dla ośmiu uczniów z klas VIIa, VIIb, VIII,
którzy wzięli udział w tym prestiżowym konkursie oraz
których wysiłek i zaangażowanie zostały tak wysoko
ocenione przez Komisję Konkursową.

Adam Śpiewak
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Uroczyste Obchody 230. Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w naszej szkole odbyły się w dniu
30 kwietnia 2021 r. O godzinie 10:45 przed
komputerami zebrali się w domach uczniowie klas II–
VIII - ubrani na galowo. Na terenie szkoły przebywali
wtedy tylko uczniowie klasy pierwszej, gdyż w klasach
I–III nauka odbywała się w trybie hybrydowym.
Za pośrednictwem komunikatorów uczniowie
przebywający w domach połączyli się ze swoimi
wychowawcami i innymi nauczycielami obecnymi
w pokoju nauczycielskim.

Akademię rozpoczęliśmy od wspólnego śpiewu
Hymnu Narodowego. Następnie głos zabrała
p. Dyrektor Dorota Dryja –Zębala, podkreślając jak
ważne i znaczące dla nas jest to święto. Genezę
i wydarzenia towarzyszące uchwaleniu Konstytucji
3 Maja przedstawiła uczniom p. Renata Jagiełka.

Po tym wprowadzeniu słownym uczniowie mieli
możliwość obejrzenia filmu, pokazującego jak doszło
do uchwalenia tego ważnego dokomentu. Poznali
postacie ludzi, dzięki którym doszło to do skutku oraz
tych, którzy występując przeciwko Konstytucji
doprowadzili do upadku Rzeczpospolitej i trzeciego
rozbioru Polski.

Kolejnym punktem uroczystości było wysłuchanie
Mazurka 3 Maja oraz przedstawienie przez uczniów
wierszy przygotowanych specjalnie na tą uroczystość.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy mieli możliwość
sprawdzenia swojej wiedzy poprzez rozwiązanie
krzyżówki i quizu poświęconych wydarzeniom
towarzyszącym uchwaleniu Konstytucji w dniu 3 maja
1791 r.

Miejmy nadzieję, że uroczyste obchody uświadomiły
wszystkim uczniom naszej szkoły wagę tego
wydarzenia. W czasach zaborów pamięć o Konstytucji
dawała nadzieję i jednoczyła naród w dążeniu
do odzyskania niepodległości. Dziś – gdy cieszymy się
wolnością, pamiętajmy o ludziach, którzy cały swój
wysiłek skierowali dla ratunku i naprawy
Rzeczpospolitej oraz o wydarzeniach, które miały
wtedy miejsce. Niech będzie to nasza lekcja historii,
z której wyciągniemy właściwe wnioski i naukę na
przyszłość.

Miejmy również nadzieję, że była to już ostatnia
uroczystość szkolna organizowana za pośrednictwem
Internetu, oraz że następnym razem spotkamy się całą
społecznością szkolną na naszej sali gimnastycznej.

Dziękuję wszystkim koleżankom, kolegom i rodzicom
za pomoc oraz zaangażowanie w organizację tej
patriotycznej uroczystości.

Adam Śpiewak

obchody 230. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja



Podjęte zostały również działania mające na celu
właściwe gospodarowanie wodą. Zakupiono i zamon-
towano przy szkole pojemnik na deszczówkę, która jest
wykorzystywana do podlewania roślin w ogrodzie.
Temat właściwego wykorzystania wody przedstawili
również uczniowie klasy VII w przygotowanej
prezentacji multimedialnej.

W związku z zakończeniem realizowanego projektu
ekologicznego naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele
Mobilnej Ambasady Laudato si. Gościliśmy O. Cordiana
Szwarca - zastępcę Dyrektora Caritas Polska z Warszawy
Animatora Krajowego projektu Laudato si, Panią Kamilę
Piotrowicz - Animatora Diecezjalnego Laudato si
z Kielc, ks. Proboszcza Ryszarda Suchanowskiego.
Wolontariusze SKC opowiedzieli o realizacji naszego
projektu przedstawiając przygotowaną prezentację,
a także udzielając wywiadów. Nie zabrakło rownież
krótkiego spaceru po utworzonym ogrodzie Św.
Franciszka oraz wspólnego posadzenia kolejnych roślin.
Na zakończenie O. Cordian wręczył uczestnikom
projektu dyplomy i nagrody życząc dalszej wrażliwości
ekologicznej. Przed odjazdem gości był jeszcze czas na
wspólne zdjęcie przy ekologicznym samochodzie
Ambasady Mobilnej. Było to bardzo miłe, pouczające
spotkanie.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację
projektu - wolontariuszom, uczniom, Dyrekcji Szkoły,
nauczycielom, rodzicom, Stowarzyszeniu Przyjaciół
Szkoły, Radzie Rodziców oraz mieszkańcom naszej wsi.
Z przyjemnością mogłam doświadczyć Waszej bezinte-
resownej pomocy.

Renata Jagiełka – koordynator projektu

Projekt ekologiczny

W bieżącym roku szkolnym wolontariusze Szkolnego Koła
Caritas w Poskwitowie realizowałi zdobyty grant
w konkursie Laudato si dla Szkolnych Kół Caritas
realizowanym w projekcie „Ekologia integralna encykliki
Laudato si w działaniu Caritas i społeczności lokalnych”
realizowany przez Caritas Polska, dofinasowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Na nasz projekt pt. „Tobie została powierzona
Ziemia jak ogród - rządź nią z mądrością” napisany pod
kierunkiem p. Renaty Jagiełki otrzymaliśmy dofinan-
sowanie w wysokości 4000 zł. Udało nam się zrealizować
wszystkie zamierzone cele w tym projekcie. Dzięki
zaangażowaniu wolontariuszy, rodziców, nauczycieli oraz
osób nam życzliwych powstał obok szkoły Ogród
Świętego Franciszka. Zostały w nim zasadzone krzewy,
kwiaty, zamontowana pergola, zakupiono poidełko dla
ptaków, domek dla owadów, ławkę ogrodową,
umieszczono wygrawerowane tabliczki z cytatami Św.
Franciszka z Asyżu. Ogród wygląda coraz piękniej. Stał się
dla całej społeczności szkolnej i lokalnej miejscem
odpoczynku. Kolejny osiągnięty cel to zrealizowane
warsztaty ekologiczne pn. „Czułe spojrzenie na Boże
stworzenie”, w których uczestniczyli uczniowie klasy III
i VII. Warsztaty te poprowadził dr inż. Kasper Jakubowski
z Fundacji Dzieci w Naturę. Odbyły się one w dwóch
grupach. Prowadzący przybliżył uczniom pojęcie ekologii
oraz szeroko rozumiane zagadnienia związane z ochroną
środowiska w oparciu o encyklikę Papieża Franciszka
„Laudato si”. Warsztaty te spełniły ważną rolę w edukacji
ekologicznej, uwrażliwiły naszych uczniów na zachowania
nacechowane troską o naturę.

W ramach zrealizowanego projektu zorganizowany został
także konkurs rodzinny na „Budkę lęgową dla ptaków”.
Celem konkursu było kształtowanie kreatywnego myślenia
w aspekcie przyrody, integracja międzypokoleniowa oraz
uwrażliwienie uczniów na pomoc ptakom przez utworzenie
dla nich nowych miejsc lęgowych. Konkurs cieszył się
dużym powodzeniem. Wykonano 18 budek lęgowych.
Nagrodzone prace zostały zawieszone w szkolnych
ogrodach. Z pewnością już w przyszłym roku możemy
spodziewać się większej ilości ptaków wokół naszej szkoły.
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- o niego dbamy
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wizyta w osp poskwitów
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eko posłanie dla hospicjum
S�k�ł� � Iw�n��ica�� , ��k�ł� � Po���it����

Podczas ostatnich dwóch tygodni na
zajęciach rozwĳających pierwszaki reali-
zowały projekt edukacyjny pt. „Las
kochamy - o niego dbamy”. Projekt ten
miał na celu kształtowanie u dzieci
odpowiedzialnego obcowania z przyrodą
poprzez ukazanie jej piękna i potrzeb,
rozwĳanie świadomości ekologicznej oraz
uwrażliwienie dzieci na stan środowiska
leśnego w najbliższej okolicy.

Dzieci podczas realizacji zajęć przypo-
mniały sobie najpopularniejsze nazwy
drzew liściastych i iglastych, obejrzały film
edukacyjny pt. „Co to jest las”,
rozwiązywały zagadki o tym jakie zwierzęta
żyją w lesie, poznały budowę drzewa oraz
dowiedziały się jakie są leśne pietra
roślinności, a także jak należy się w lesie
zachowywać.

W ramach projektu uczniowie roz-
poznawali drzewa rosnące w okolicy szkoły
oraz na kartkach papieru odbĳali czarną
kredką korę trzech wybranych drzew, którą
następnie zamieścili w wykonanych przez
siebie albumach o drzewach. Podsu-
mowaniem zajęć było wspólne zasadzenie
dwóch krzewów w ogrodzie szkolnym.

Dzięki realizacji projektu uczniowie
przybliżyli sobie znaczenie przyrody
w życiu każdego człowieka i rozwinęli
swoją świadomość ekologiczną.

Joanna Stąpała

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej
okazji uczniowie klas 1-3 oraz Oddziału Przedszkolnego
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Poskwitowie wybrali się na
wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Poskwitowie.
Wycieczka wzbudziła wśród dzieci entuzjazm i zadowolenie. Na
miejscu z dużym zaciekawieniem słuchali wypowiedzi strażaków
na temat ich ochotniczej pracy. Wielką frajdę sprawiło
dzieciakom to, że mogły obejrzeć wóz strażacki i zobaczyć pokaz
lania wody. Oprócz tego strażacy zaprezentowali w jakich
strojach wyruszają na akcje. Dzięki wizycie w sąsiadującej ze
szkołą jednostce OSP dzieci miały okazję zrozumieć na czym
polega odpowiedzialna, ochotnicza służba strażaków.

Karolina Ziarko

Na rzecz podopiecznych Hospicjum w Miechowie społeczność
szkół w Iwanowicach i Poskwitowie oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Poskwitowie Nowym zorganizowało zbiórkę zużytej
pościeli. Wspólnie zebrano kilkanaście worków, które zostały
przekazane S. Benedykcie i p. Kacprowi Idzikowi. Dziękujemy
wszystkim , którzy po raz kolejny otworzyli swoje serca na
potrzeby chorych. Pamiętajmy - dobro wraca! Nad całą akcją
czuwały Szkolne Koła Caritas.

Renata Jagiełka
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dzień bezpiecznego internetu
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Z okazji Światowego Dnia Ziemi klasa IV na zajęciach
z wychowawcą wzięła udział w projekcie
EkoEksperymentarium. Projekt ten uczy i rozwĳa dobre
praktyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje jak świadomie
robić zakupy, sprzątać, oszczędzać wodę czy segregować
śmieci, jak dbać o naszą planetę. Zwiększa świadomość
uczniów jak sami mogą wpłynąć na dalszy los Ziemi.
Uczniowie wraz z wychowawcą otrzymali dyplom
i certyfikat. Dla przypomnienia wszystkim przedstawiamy
infografikę o segregacji odpadów.

Ewelina Solecka

Dnia 9 lutego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Widomej obchodziliśmy „Dzień
Bezpiecznego Internetu”. Po co obchodziliśmy ten dzień?
Oto kilka informacji:

Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone
w całej Europie w lutym w drugi wtorek miesiąca. DBI
2021 odbywał się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego
Internetu: Działajmy razem!”. Głównym celem DBI jest
inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli
i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online
oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.
Hasło akcji, „Działajmy razem!”, ma w tym roku
szczególne znaczenie, gdyż jedynie wspólny wysiłek
zarówno dorosłych, jak i samych dzieci i młodzieży,
zapewnić może bezpieczeństwo w czasie intensywnego
korzystania z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany
jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK,
odpowiedzialne za realizację programu „Safer Internet”
w Polsce.

W naszej szkole na przełomie lutego i marca zostały
przeprowadzone, w ramach informatyki i zajęć
z wychowawcą, zajęcia poświęcone różnym aspektom
bezpieczeństwa w Internecie. Podsumowaniem całej
inicjatywy DBI był zorganizowany konkurs
"Z Internetem trzeba ostrożnie". Powyżej prezentujemy
najciekawsze prace w formie plastycznej.

Najciekawsze prezentacje (Nadii Rożek z kl. VI, Kariny
Zborowskiej z kl. VIII oraz Jakuba Oćwieja z kl. VIII)
zamieszczone zostały na stronie internetowej.

Zachęcamy wszystkich, aby również za rok dołączyli
do nas i propagowali Dzień Bezpiecznego Internetu,
ponieważ naprawdę warto!

papier PLASTIk
i metal

PLASTIk

bio od pady
zmieszane

jak segregujemy?

Wrzucamy:
• opakowania z papieru 

i tektury
• gazety, czasopisma, ulotki
• zeszyty
• papier biurowy

nie Wrzucamy:
• odpadów higienicznych jak 

ręczniki i zużyte chusteczki
• kartonów po mleku 
• brudnego papieru
• papierowych worków po 

nawozach i materiałach 
budowlanych

Wrzucamy:
• butelki po napojach
• słoiki
• szklane opakowania po 

kosmetykach

nie Wrzucamy:
• ceramiki, doniczek 

i porcelany
• szkła okularowego 

i żaroodpornego
• zniczy z woskiem
• żarówek, świetlówek, 

reflektorów
• opakowań po lekach, 

rozpuszczalnikach i olejach 
silnikowych

• luster i szyb

Wrzucamy:
• butelki plastikowe
• nakrętki, kapsle i zakrętki od 

słoików
• plastikowe opakowania, 

torebki i worki foliowe
• kartony po mleku/ sokach
• opakowania po środkach 

czystości, kosmetykach
• puszki po żywności i napojach
• folię aluminiową

nie Wrzucamy:
• opakowań po lekach
• zużytych baterii 

i akumulatorów
• opakowań po farbach, 

lakierach i olejach
• plastikowych zabawek
• części samochodowych
• zużytego sprzętu AGD

Wrzucamy:
• odpadki warzywne 

i owocowe
• resztki jedzenia
• fusy z kawy i herbaty
• skorupy z jajek
• skoszoną trawę, liście i kwiaty
• trociny i korę drzewa
• gałęzie drzew i krzewów

nie Wrzucamy:
• ziemi i kamieni
• popiołu z węgla kamiennego
• drewna impregnowanego
• kości i odchodów zwierząt
• oleju jadalnego
• pyłów wiórowych 

i pilśniowych

Wrzucamy:
• wszystko, czego nie można 

wrzucić do pozostałych 
pojemników, a co nie jest 
odpadem niebezpiecznym

nie Wrzucamy:
• przeterminowanych leków 

i chemikaliów
• zużytego sprzętu AGD
• zużytych baterii 

i akumulatorów
• odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych
• mebli i innych materiałów 

wielkogabarytowych
• zużytych opon
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wydarzenia szkolne podczas nauczania zdalnego
S�k�ł� � Wid����

kolejny sukces wokalny!
S�k�ł� � Wid����

Podczas nauki zdalnej w Szkole Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Widomej udało nam się zrealizować
kilka konkursów szkolnych. Uczniowie rywalizując ze
sobą w różnych kategoriach, musieli podołać zupełnie
nowym wyzwaniom:

Konkurs „Najpiękniejsza Romantyczna Ballada” -
zadanie polegało na samodzielnym wymyśleniu słów i ich
nagraniu do wybranej przez siebie ballady, spośród
sześciu skomponowanych przez Wojciecha Kitlińskiego.
Laureatem został uczeń klasy VI – Aleksander Kurowski.

Konkurs „Słowa Muzyką Pisane” – związany był
z Międzynarodowym Dniem Poezji. W związku z tym
wydarzeniem uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w konkursie, którego celem było rozwĳanie
zainteresowań czytelniczych, upowszechnienie kultury
żywego słowa w połączeniu z muzyką, pobudzenie
wrażliwości na piękno poezji oraz promowanie
umiejętności naszych uczniów w szkole i środowisku
lokalnym. Dobór repertuaru był dowolny. Laureatami
konkursu zostali uczniowie z klasy VI: Nadia Rożek oraz
Aleksander Kurowski. Muzykę oraz video stworzył
Wojciech Kitliński.

W związku z Międzynarodowym Dniem Poezji uczniowie
mogli poznać twórczość nieżyjącego już krakowskiego
poety Zygmunta Adamkiewicza, do poezji których
muzykę napisali bracia Marcin i Wojciech Kitlińscy.

W międzyczasie laureaci odebrali nagrody za udział
w konkursach świąteczno-noworocznych. W tych
konkursach dyplomy i nagrody odebrało 31 uczestników.

Podczas lekcji zdalnych odbyła się lekcja muzyki
z gościem specjalnym – Panem Grzegorzem
Krawczykiem – mistrzem instrumentów perkusyjnych.
Pan Grzegorz gra na bębnach od 7 roku życia,
współpracował m. in. z zespołem Detox, Patrycją
Markowską, Piotrem Krupą czy Mateuszem Ziółko.
W 2014 roku został nominowany w kategorii edukator
w 1 edycji Polskich Nagród Perkusyjnych i ostatecznie
zajął 2 miejsce. Niecodzienna lekcja muzyki sprawiła
radość czwartoklasistom, którzy zgłębili tajniki gry na
instrumentach perkusyjnych i poznali ich specyfikę.

Ognisko klasy VII – integracja po wielu miesiącach
izolacji . Rok szkolny 2020/2021 nie należy do
najłatwiejszych. Mieliśmy w końcu możliwość spotkać się
wspólnie, 21 maja 2021 r. na szkolnym ognisku, które
postanowiliśmy zorganizować na terenie szkoły. Wspólnie
spędzony czas sprzyjał kształtowaniu pozytywnych relacji
w grupie z wychowawcą.

Dzień Matki – tego dnia ósmoklasiści zdawali egzamin
z matematyki. Uczniowie mieli możliwość złożyć życzenia
swoim Mamom na specjalnie stworzonym padlecie, do
którego dołożyłem swoją muzyczną cegiełkę.

Wojciech Kitliński

Uczennice z klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej brały udział
w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Regionalnej
i Ludowej „Reglud” w Waganowicach.

Konkurs miał na celu rozwĳanie umiejętności wokalnych
i artystycznych oraz kultywowanie i podtrzymywanie
tradycji śpiewania piosenek regionalnych i ludowych.
Sześć uczennic z klasy pierwszej i pięć z klasy drugiej
brawurowo zaśpiewały piosenkę pt.: „W moim
ogródeczku” zdobywając pierwsze miejsce w swojej
kategorii wiekowej. Do piosenki wykorzystane zostały
stroje ludowe, spódnice, chusty i wianki zakupione
i uszyte dzięki pomocy i życzliwości rodziców.

Brawo dziewczyny! Życzymy kolejnych sukcesów
wokalnych!

M. Wójcik, D. Seweryn

z życia Gminy • OŚWIATA•
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z życia Gminy • ORKIESTRA TEMPO •

reprezentacyjna orkiestra „tempo” iwanowice

pod nową batutą!Izabela Wojcierowska z Końskich, znana jest z udziału
w programie The Brain - Genialny Umysł telewizji Polsat
w 2017 roku. Wygrała jeden z odcinków wskazując
bezbłędnie (tylko ze słuchu), które instrumenty przestały
grać podczas występu orkiestry symfonicznej. Dziś jest
dyrygentem naszej lokalnej orkiestry z Iwanowic.

Jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość
związane z Reprezentacyjną Orkiestrą „Tempo”
Iwanowice?

Witam Państwa bardzo serdecznie. Od momentu objęcia
funkcji kapelmistrza w orkiestrze „Tempo” nastał od razu
bardzo dynamiczny okres. Związku z obluzowaniem
obostrzeń ruszyły przeglądy i festiwale. Dnia 20 maja 2021
mieliśmy już przyjemność wysłać swoje zgłoszenie na
Konkurs Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym
Sączu. Nasze nagranie online dało nam bilet do koncertu
finałowego, który odbędzie się już 25 czerwca br. na żywo
w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Pod koniec
maja uświetniliśmy odpust parafialny w Iwanowicach,
a 4 czerwca braliśmy czynny udział w procesji Bożego
Ciała. W niedzielę 20 czerwca wzięliśmy udział
w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Więcławicach. Był to
powrót orkiestry na deski tamtejszego amfiteatru po około
10 latach. W lipcu pomimo rozpoczynających się wakacji
mamy zaplanowane czytanie nowych utworów, aby nieco
odświeżyć repertuar orkiestry.

Kiedy możemy się spodziewać koncertu dla
iwanowickiej publiczności?

Myślę, że po konsultacjach z Gminnym Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach uda nam się zorganizować
koncert na zakończenie wakacji. Byłaby to wspaniała
okazja, aby mieszkańcy Iwanowic oraz okolicznych
miejscowości mogli posłuchać nowego ducha w orkiestrze.

Jak zostaje się kapelmistrzem?

Jestem zdania, że kapelmistrzem trzeba się urodzić i mieć
w krwi to coś... „To coś” nazywa się miłością do orkiestr
dętych. Ja swoją przygodę z orkiestrą dęta zaczęłam
w wieku 15 lat zostając członkiem Orkiestry Dętej Huty
im. Tadeusza Sendzimira. Następnie zaczęłam grać

w Orkiestrze Dętej Grobla, gdzie zostałam zarażona przez
Kapelmistrza Jerzego Ciaćko miłością do orkiestr.
Studiując Edukację Artystyczną, dzięki dr hab. Ewie
Robak, odkryłam w sobie duszę dyrygenta i dodając do
tego miłość do orkiestr, postanowiłam udać się do
Nowego Sącza na Studium dla Kapelmistrzów
i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

Jaki ma Pani pomysły na repertuar orkiestry?

Wizytówką każdej orkiestry są marsze, ale nie będziemy
grali tylko ich. W naszym repertuarze znajdą się również
nowości z muzyki filmowej, tj.: muzyka z bajki "Kraina
lodu", "Gra o tron", muzyka popularna - między innymi
piosenki zespołu Enej czy Poparzeni Kawą Trzy - ale także
standardy, jak choćby "Sway" czy "New York".

Jak zaczęła się Pani przygoda z muzyką?

Muzyka towarzyszy mi od dziecka. Już w wieku 3 lat
zaczęłam oficjalnie występować na deskach sceny
z zespołem regionalnym. Następnie w wieku 7 lat
rozpoczęłam naukę w Zespole Państwowych Szkół
Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Ukończyłam
zarówno I jak i II stopień tamtejszej szkoły muzycznej. Był
taki moment w moim życiu, że zastanawiałam się czy
wybrać muzykę czy farmację, jednakże muzyka wygrała
i nie żałuję tej decyzji.

Jak wygląda Pani praca jako kapelmistrza?

Moja praca to głównie rozjazdy i dojazdy. Jestem bardzo
dumna, że zostałam kapelmistrzem orkiestry
w Iwanowicach, ponieważ tylko w Małopolsce jest taki
fenomen orkiestr dętych. Moja praca to nie tylko
dyrygowanie zespołem, ale również nauka gry młodych
adeptów, przygotowywanie repertuaru, pisanie aranżacji
oraz praca nad brzmieniem i jakością dźwięku całej
orkiestry.

Dziękujemy za rozmowę. Życzymy sukcesów w pracy
z Reprezacyjną Orkiestrą „Tempo” Iwanowice!



z życia Gminy • PLANETA MARZEŃ •
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Mĳa pierwszy miesiąc funkcjonowania Placówki Wsparcia
Dziennego „Planeta Marzeń” prowadzonej przez
Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” w Grzegorzowicach
Wielkich, finansowanej z budżetu gminy Iwanowice.

Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne - zarówno ze
strony dzieci, rodziców i wychowawców. Poznajemy się
wzajemnie, rozmawiamy o naszych oczekiwaniach
i planach. Dzieci bardzo chętnie przychodzą po zajęciach
szkolnych do placówki. Staramy się być dla siebie
partnerami, towarzyszyć dzieciom i wspierać ich rozwój,
dlatego z przyjemnością obserwujemy jak podczas
codziennych zajęć zawiązują się nowe przyjaźnie. Zajęcia
w placówce maja charakter relaksacyjny, dzieci realizują
swoje zainteresowania poprzez zabawy plastyczne,
muzyczne i zajęcia rozwĳające sprawność fizyczną.

W dobie pandemii i nauczania zdalnego dzieci spędzały
znaczną część czasu przed komputerami. W trosce o ich
prawidłowy rozwój psychofizyczny, chcielibyśmy
aby podejmowały częściej aktywności wymagające ruchu,
oraz bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami
i wychowawcami.

Proponowane aktywności wydają się być trafione, gdyż
sprawiają naszym podopiecznym dużo radości. W trakcie
rozmów z rodzicami słyszymy bardzo pozytywne uwagi na
temat naszej placówki. Jednocześnie jesteśmy wdzięczni za
wszelkie sugestie i pozytywny kontakt z rodzicami. Na
naszej stronie facebookowej staramy się prezentować
bieżące wydarzenia, pokazywać efekty pracy dzieci oraz
uwiecznić radosne chwile podczas zabawy, a biorąc pod
uwagę zainteresowanie oraz aprobatę dla tego co robimy,
utwierdzamy się w przekonaniu o słuszności i potrzebie
funkcjonowania tej placówki.

Zgodnie z założeniami, działania prowadzone w byłym
budynku gimnazjum w Grzegorzowicach Wielkich to nie
tylko placówka wsparcia dziennego, ale i centrum rozwoju,
którego celem jest wspieranie rozwoju oraz pomoc
dzieciom od najmłodszych lat!

„Planeta Marzeń” to miejsce również dla najmłodszych!
Zachęcamy do zapisu dzieci do przedszkola, które po
odpowiednim dostosowaniu infrastruktury, wyposażeniu
oraz zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry będziemy
prowadzić od 1 września 2021 r. Zapraszamy rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym do kontaktu. Chętnie
odpowiemy na wszelkie nurtujące pytania.

Kolejnym działaniem wspierającym są zajęcia
rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem
o niepełnosprawności. Odbywają się one od 14 maja br.

Zajęcia uwzględniają indywidualne potrzeby dzieci i są
tymczasowo prowadzone przez wolontariuszy. Ufamy, że
w przyszłości zgłosi się wystarczająca ilość chętnych, aby
uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON, co pozwoli
na prowadzenie specjalistycznej i kompleksowej
rehabilitacji dla dzieci i młodzieży - podobnie jak
w pozostałych placówkach prowadzonych przez
Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”. Dzięki dofinansowaniu
ze środków PFRON oraz wsparciu ze strony Gminy
Iwanowice będziemy mogli w sposób ciągły prowadzić
działania rehabilitacyjne i dbać o jak najlepszy rozwój
intelektualny i fizyczny podopiecznych.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu
603-334-633. Zapraszamy również na naszą stronę
internetową: www.zyczliwadlon.org

Małgorzata Płatek, Marzena Krupa

„planeta marzeń” - czy spełnia marzenia?



z życia Gminy • IAF, PUCHAR WÓJTA •
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Dnia 6 czerwca .2021 w Maszkowie odbył sportowy dzień dziecka organizowany
przez Iwanowicką Akademię Futbolu. Podczas wydarzenia organizowane były
rozgrywki na czterech boiskach, tańce do muzyki, pokaz taneczny, malowanie
twarzy, bańki mydlane, test siły strzału piłką do bramki, upominki, a wszystko
w sportowej ale przyjaznej atmosferze.

Wydarzenie mogło się odbyć dzięki wspierającym i sponsorom, którzy są już stale
z nami na wydarzeniach:
• Gmina Iwanowice - świetnie przygotowane boisko, środki na organizacje

i całokształt
• Delikatesy Rodzinne u Bubaka - bardzo smaczne banany i jabłka oraz wafelki

w niezliczonej ilości
• Eskulap Centrum Medyczne Iwanowice/Maszków - aż 80 znaczników/

koszulek, dzięki którym boisko stało się kolorowe. Koszulki z nami zostaną
i będą towarzyszyć nam podczas treningów i wydarzeń

• Kreacja wypożyczalnia cateringowa & atrakcje dla dzieci - pomoc przy
organizacji

• Pani Klaudii za piękne wymalowane buźki, fotografowi, trenerom i wszystkim
zaangażowanym

Bawiliśmy się z Wami świetnie! Dziękujemy za obecność na naszym wydarzeniu.

TURNIEJ FIFA O PUCHAR WÓJTA IWANOWICE

Dnia 8 maja 2021 odbył się Turniej Fifa 2021 o Puchar Wójta Iwanowice w formie online. W zawodach
wzięło udział 16 uczestników. Pojedynki rozgrywane były w formie meczów towarzyskich, zwycięzcę
wyłoniła drabinka. Na uroczystym wręczeniu nagród cztery pierwsze miejsca otrzymały nagrody w postaci
pucharów oraz gadżetów gminnych.

SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA



z życia Gminy • PUCHAR WÓJTA •
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Dnia 10 czerwca br. na boisku przy Szkole Podstawowej
w Sieciechowiach odbył się Turniej o Puchar Wójta,
w którym brało udział sześć drużyn z terenu naszej gminy.
Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Iwanowicach. Drugie miejsce zajęli gospodarze
turnieju - Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów
w Sieciechowicach. Na trzecim miejscu uplasowała się
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Widomej. Poza podium była drużyna Szkoły
Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie,
koleje miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. św. Jana
Bosko w Celinach, a ostatnie miejsce w turnieju zajęła
Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu
w Poskwitowie.

Dzień później na tym samym obiekcie odbył się turniej
dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Iwanowice. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna gospodarzy - Szkoła Podstawowa
im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach. Drugie miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Celinach,
natomiast trzecie miejsce na podium zajęła drużyna Szkoły
Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie.

W środę 14 czerwca odbyły się rozgrywki klas 4-6 o Puchar
Wójta Gminy Iwanowice w Sieciechowicach.

• I miejsce - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Widomej

• II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów
w Sieciechowicach

• III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka
z Asyżu w Poskwitowie

• IV miejsce - Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Damicach

• V miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Iwanowicach

• VI miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej
Jadwigi Królowej w Naramie

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz pamiątkowe
medale. Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom
oraz gratulujemy osiągnięć!

TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR WÓJTA IWANOWICE



Święta majowe

Miesiąc maj rozpoczęliśmy od obchodów Międzynarodowego Dnia
Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwanego Świętem Pracy. W Polsce
Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. Wprowadzone
zostało przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń
z pierwszych dni maja 1886 roku, w Chicago.

W imieniu mieszkańców Gminy Iwanowice z okazji Święta 3 Maja
delegacje radnych Rady Gminy Iwanowice oraz Urzędu Gminy Iwanowice
złożyły kwiaty pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

QUIZ zawierał pytania dot.
uchwalenia konstytucji, Święta
Flagi, Święta Pracy, wejścia
Polski do UE. Mieszkańcy mogli
sprawdzić swoją wiedzę z tego
zakresu.

W związku z obchodami świąt majowych
odbyła się akcja „Wywieś Flagę!”, w której
mieszkańcy naszej Gminy wywieszali biało-
czerwone barwy na swoich domach oraz
zamieszczali zdjęcia na naszym fanpage na
Facebooku.

Quiz wiedzy
Akcja „Wywieś flagę!”

W siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach do pobrania znajdując się darmowe materiały,
w których znajdą Państwo wiele inspiracji na wspaniałe wycieczki
po terenach Gminy Iwanowice oraz Dłubniańskiego Parku
Krajobrazowego. Dostępne są między innymi materiały na temat
parków Krajobrazowych, pomysły na wycieczkę "Pieszo przez
Dolinę Dłubni", "Dłubniański Park Krajobrazowy", przewodnik
po parku oraz spacerownik. Dzięki tym materiałom będą Państwo
mogli zaplanować wycieczkę dla siebie, rodziny czy znajomych.
Będzie to idealna okazja do spędzenia czasu na świeżym
powietrzu. Odbiór materiałów jest możliwy w godzinach pracy
GCKiB w Iwanowicach.

spaceruj po gminie iwanowice
i dłubniańskim parku krajobrazowym
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Gminny Konkurs Plastyczny "Jak obchodzisz 230.
Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i/lub Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej" cieszył się ogromną
popularnością, czym jesteśmy bardzo pozytywnie
zaskoczeni! Bardzo nas cieszy, że najmłodsi mieszkańcy
naszej gminy tak chętnie tworzą piękne prace o tematyce
patriotycznej, promujące naszą biało-czerwoną flagę.
Oceniając prace wszystkich 33 uczestników trudno było
wyłonić zwycięzców. Podjęliśmy decyzje, że każdy z nich
otrzyma od nas drobny upominek za udział w konkursie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace!

Gminny Konkurs Plastyczny pn.
„Jak obchodzisz 230. Rocznicę
Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja”
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Dzień dziecka

Dzień Dziecka w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach był dla nas, pracowników dniem niezmiernie
ważnym i ekscytującym, ponieważ po długich miesiącach
przerwy spowodowanych obostrzeniami związanymi
z pandemią koronawirusa, mogliśmy znów gościć naszych
milusińskich w ogrodzie. Zabaw i atrakcji było naprawdę
wiele!

Tego dnia odbyły się warsztaty z tworzenia lasu w słoiku.
Cieszą się one naprawdę dużą popularnością. Pozwalają na
samodzielne stworzenie bajkowego lasu w małym słoiczku.
Musimy przyznać, że prace, które stworzyliście są wyjątkowe
i niepowtarzalne. W tym miejscu pragniemy serdecznie
podziękować firmie CELTOM z Iwanowic za finansowe
wsparcie tych warsztatów.

Najmłodsi w swoje święto mieli również możliwość
poskakania i poruszania się w rytm muzyki na pokazowych
zajęciach Zumba Kids! Oczywiście towarzyszący im rodzice
też mogli się powygłupiać i potańczyć razem z dziećmi.

Każde dziecko otrzymało słodki upominek, co zawsze budzi
na ich twarzy szeroki uśmiech, a zdolni animatorzy malowali
śliczne buźki w różnokolorowe wzory.

Ponadto w tym szczególnym dniu odwiedziły nas dzieci
z Samorządowego Przedszkola "Słoneczne" w Iwanowicach,
które również miały okazję uczestniczyć w zajęciach zumby
dla najmłodszych oraz mogły skorzystać z uroków naszego
ogrodu, a zabawom nie było końca... Dzieci z przedszkola
odwiedziły też bibliotekę, która przez długie miesiące
pozostawała zamknięta dla czytelników i grup
przedszkolnych. To spotkanie po ponad rocznej przerwie
przyniosło nam samą radość. Bardzo Wam dziękujemy z ten
dzień pełen wrażeń i pozytywnej energii.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia, które w najbliższym czasie
będziemy realizować. Zachęcamy również do bibliotek,
których księgozbiory są już całkowicie otwarte dla
czytelników. Do zobaczenia!



Oferta centrum kultury

Półkolonia w iwanowicach
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Specjalnie dla mieszkańców naszej gminy
przygotowaliśmy zajęcia Nordic Walking, które bezpłatnie
poprowadzi licencjonowana instruktorka, Mistrzyni Polski
i Europy w tej dyscyplinie - Pani Sylwia Pasińska-Skowron.
Zajęcia odbywają się co tydzień w każdy czwartek
o godzinie 17:00 na placu Centrum Turystyki i Rekreacji
w Iwanowicach. Czas trwania zajęć to jedna godzina.
Każdy z uczestników zobowiązany jest zaopatrzyć się
w kĳe we własnym zakresie.

Tegoroczne wakacje rozpoczniemy od lipcowych
półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie "Razem
Nauczyciele i Rodzice dla Oświaty". Podczas pierwszego
turnusu, który odbędzie się pod nazwą "W zdrowym ciele
zdrowy duch", dla najmłodszych przewidziane są gry
podwórkowe i planszowe, nauka tańca, zajęcia plastyczne

i sportowe, wyjazd na halę sportową do Słomnik, kino
letnie, kalambury, pogadanki profilaktyczne. Następny
turnus to "My best holidays", gdzie dzieci będą
uczestniczyć w zajęciach językowych na wesoło,
przewidziana jest wycieczka do kina, warsztaty kulinarne,
gry i zabawy, kino letnie, spacery, prelekcja z policjantami

Zapraszamy również na zajęcia z Zumby, które są
świetnym rozwiązaniem na poprawę sylwetki oraz
spędzeniem czasu w aktywny sposób. W każdą środę
organizowane są zajęcia dla najmłodszych - Zumba Kids
- gdzie dzieci uczą się różnych tańców, choreografii, które
są łatwe do powtórzenia i zapamiętania. Dla dorosłych
przygotowaliśmy zajęcia z Zumby Gold, które są
prowadzone w wolniejszym tempie i z mniejszą
intensywnością. Zumba Fitness to zajęcia dla tych, którzy
pragną poprawić swoją sylwetkę oraz zrzucić wagę
w przyjemny sposób. Serdecznie zapraszamy do zapisów!



Półkolonia
w grzegorzowicach

z życia Gminy • DZIAŁALNOŚĆ GCKIB •

oraz wycieczka krajoznawcza po okolicy. Kolejny turnus
zorganizowany zostanie pod nazwą "Historia okolicy -
śpiewająco!", w którym dzieci będą brały udział
w zabawach integracyjnych, warsztatach muzycznych,
wycieczce krajoznawczej po skarbach gminy, wycieczka do
lasu w Pozorach, zajęcia czytelnicze, ognisko, karaoke, kino
letnie oraz pogadanka profilaktyczna. Lipcowe półkolonie
zakończy turnus pn. "Wakacje ze sztuką", w którym na
dzieciaki czekać będą gry zespołowe, nauka rysowania od
podstaw, wycieczka do kina, zajecia kulinarne, warsztaty
muzyczne magiczne eksperymenty, gry i zabawy ruchowe,
nauka używania pasteli olejnych oraz prelekcja
profilaktyczna.

Serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszej
gminy na udział w sierpniowych półkoloniach
w miejscowości Grzegorzowice. Półkolonie będą
organizowane w czterech turnusach. Pierwszy z nich
będzie trwał od 2 do 6 sierpnia pod nazwą "Od ziarenka
do bochenka. W programie przewidziane są gry i zabawy

integracyjne, opowiadania historyczne, zabawy badawcze
i tematyczne, zajęcia plastyczne, wycieczka do młyna oraz
warsztaty muzyczne. Kolejny "Magia teatru" odbędzie się
pomiędzy 9 a 13 sierpnia. Podczas niego dzieci będą
uczestniczyć w warsztatach krawieckich, zajęciach
plastycznych, planowany jest także wyjazd do Skały na
warsztaty ze sławnym aktorem teatralnym i telewizyjnym,
gry i zabawy integracyjne, słuchowisko, zajęcia muzyczne
i karaoke. Następnie od 16 do 20 sierpnia dzieci będą
mogły wziąć udział w turnusie pn. "Ojcowski Park
Narodowy", w której motywem przewodnim będzie
poznanie najciekawszych legend OPN, warsztaty
fotograficzne, wycieczka do Ojcowa, zajęcia plastyczne,
gry, zabawy zręcznościowe i ogólnorozwojowe, nauka
tańca dworskiego, dyskoteka, podchody, karaoke. Wakacje
zakończy turnus pod nazwą "Mój pupil" (w dniach od 22
do 27 sierpnia), gdzie zostaną zorganizowane zajęcia
origami, czytanki i rozmowy o zwierzętach, gry i zabawy na
świeżym powietrzu, spotkanie z weterynarzem, zajęcia
muzyczno-ruchowe, zabawy sprawnościowe, karaoke,
wycieczka do motylarni oraz seans filmowy.

Jedno dziecko może zostać zapisane na jeden turnus
przez rodzica lub opiekuna prawnego osobiście
w Placówce Wsparcia Dziennego "Planeta Marzeń"
w Grzegorzowicach Wielkich - codziennie w godzinach
16:00-17:00. Koszt turnusu to 50 zł. Serdecznie
zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem:
603-334-633 lub (12) 640-10-17.
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Konkurs na dzień mamy

Z okazji tegorocznego Dnia Matki został
zorganizowany konkurs plastyczno-
literacki, w którym najmłodsi mieszkańcy
naszej gminy oraz dzieci uczęszczające do
placówek oświatowych na terenie Gminy
Iwanowice mieli za zadanie wykonać
pracę plastyczną w dowolnej technice lub
napisać wierszyk, rymowankę, fraszkę
o swojej mamie. W konkursie Jury miało
naprawdę trudne zadanie, ponieważ
każda praca plastyczna i każdy wiersz
zawierał nieskończoną ilość miłości
i wdzięczności dla mamy. Jednak po

długich debatach i dyskusjach udało się
wyłonić laureatów. W konkursie
plastycznym pierwsze miejsce zajęła
Karina Matula, drugie miejsce zajęła
Zuzanna Mularczyk, a trzecie miejsce -
Oliwier Baranek. W konkursie literackim
pierwsze miejsce zdobyła Sara Reinoso,
drugie miejsce Oskar Proszowski,
a miejsce trzecie Daniel Celej. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali drobne
upominki dla swoich mam. Bardzo
dziękujemy za udział oraz gratulujemy
zwycięzcom!

Iwanowice Muzyką Owiane to cykl szkoleniowych nagrań
wideo zaadresowanych do osób nieco bardziej zaawansowanych
- dorosłych lub/i osób, które miały już styczność
z instumentem i teorią muzyki. W związku z sytuacją
pandemiczną oraz istniejącącymi obostrzeniami zajecia te
mogły odbywać się tylko w formie zdalnej. Dziękujemy za
wzięcie udziału. Mamy nadzieję, że poszerzyliście Państwo
swoje muzyczne zainteresowania i będziecie kontynuować
swoją przygodę z muzyką. Zajęcia w ramach cyklu Iwanowice
Owiane Muzyką zakończyły się wraz z końcem maja.
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Wezmę pędzel i namaluję moją Mamę,
zielonooką, uśmiechniętą damę.
Dobrą i cierpliwą bez końca,

ciepłą jak promień wschodzącego słońca.
Wezmę gitarę i zagram wesołą piosenkę
o Mamie, która nosi niebieską sukienkę,

która nigdzie się nie spieszy,
a w dniu swojego Święta

bardzo się ucieszy.
Wezmę rymy i powiem z miłością
i moją małą dziecięcą czułością,

że najwspanialsza jest moja Mama!
Pędzlem, dźwiękiem, słowem malowana.

/Sara Reinoso/

Od zawsze ze mną byłaś
W ramionach swych tuliłaś

Piosenki mi śpiewałaś
Wraz ze mną zasypiałaś
Docenić to jest trudno

Przy Tobie nie jest nudno
Dom, praca i czas leci
W domu czekają dzieci
Zmęczona nie narzekasz

Z uśmiechem na mnie czekasz
Więc dziś dziękować Ci chcę

Za każdy nowy dzień
I życzyć kolejnych lat

By ze mną zdobywać świat
/Daniel Celej/

Każdy chciałby duży być i robić wszystko sam,
ale niemożliwe jest by osiągnąć to bez mam.
One zawsze wiedzą, kiedy trzeba pomóc nam,

choć na głowie mają ważnych rzeczy cały kram.
Prawie ciągle krzyczą, gdy bałagan jest

i nie odrobić lekcji nie pozwolą też,
ale z nimi to zadanie prostsze jest

i posprzątasz szybciej - gdy tylko chcesz.
Zawsze wiedzą, gdy trudny mamy czas,

nawet Supermana wyprzedzą, by uratować nas.
Wszystko to bez skrzydeł i napoju magicznego -

w szpilkach i z torebką pokonają każdego.
Są też fanklubem zawsze gotowym do braw.

Gdy gorzej nam poszło – też pełne dumy z nas.
Radzą sobie z każdą plamą i dziurami.

Oj, gdyby nie mamy byłaby, to bieda z nami!
Gdy nauczymy się robić tort tak, jak mama,

będziemy piec go dla niej,
gdy tylko będzie chciała,
a nie tylko na 26. maja!

/Oskar Proszowski/

Iwanowice muzyką owiane



Iwanowicka akademia młodego muzyka
Iwanowicka Akademia Młodego
Muzyka to cykl zajęć muzycznych
adresowany do dzieci mieszkających
na terenie Gminy Iwanowice
w formie zajęć online, których celem
było omówienie teoretycznego
i praktycznego podejścia do nut oraz
do muzyki. Zajęcia były prowadzone

przez Pana Wojciecha Kitlińskiego -
animatora kultury. W zajęciach brał
udział uczeń Oliwier. Edycja trwała
miesiąc. Zakończyła się z końcem
maja. Od września planujemy
wznowienie zajęć w formie
stacjonarnej w siedzibie GCKiB
w Iwanowicach. Zapraszamy!

W ramach Tygodnia Bibliotek, które w tym roku
odbywały się pod hasłem "Znajdziesz mnie
w Bibliotece". Czytelnicy biblioteki w Iwanowicach
zostali zaproszeni do wzięcia udziału w loterii
książkowej. Akcja ta skierowana była do osób, które
nie wiedzą jaką konkretnie książkę chcieliby
przeczytać lub nie mogą się zdecydować na
konkretny tytuł czy gatunek, jak również do tych,
którzy do tej pory nie znaleźli odpowiedniej dla siebie

książki. Dzięki tej akcji mieli okazję zdać się na los,
dzięki któremu być może znajdą w bibliotece
prawdziwy skarb na miarę swoich potrzeb. Akcja
trwała kilka dni i chętnym Czytelnikom
przyniosła sporo niespodzianek. Jednocześnie
należy przypomnieć, że w przypadku
niezdecydowania Bibliotekarz zawsze chętnie

służy pomocą i metodą prób i błędów dla każdego
znajdziemy ciekawą literaturę.

Loteria książkowa
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Na początku maja została utworzona ankieta dotycząca
funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Iwanowicach, której celem było zbadanie stanu
obecnego Instytucji a także dostosowanie oferty
kulturalnej dla mieszkańców. Ankietowani mieli
możliwość między innymi wyrazić chęć uczestnictwa
w zajęciach tematycznych. Według uzyskanych danych

największym zainteresowaniem cieszyły się różnego typu
zajęcia sportowe. W ankiecie mieszkańcy mogli
poinformować nas o swoich zainteresowaniach oraz
przekazać swoje spostrzeżenia na temat naszej
działalności. Dzięki zebranym opiniom będziemy w stanie
dopasować ofertę GCKiB do potrzeb naszych
mieszkańców.

ankieta GCKIB

Po ponad rocznej przerwie biblioteka w Iwanowicach oraz
w Sieciechowicach została ponownie otwarta dla czytelników
z wolnym dostępem do książek. Oznacza to, że czytelnicy
mogą wejść do biblioteki i samodzielnie wybrać z półki
książkę, którą chcą wypożyczyć.

Filia Biblioteki w Widomej pozostaje otwarta dla czytelników
w ograniczonym zakresie – aby wypożyczyć książkę należy
wcześniej skontaktować się z Bibliotekarzem pod numerem
690-908-411 w celu umówienia odbioru książek. Sytuacja ta
jest spowodowana faktem, że biblioteka ta znajduje się
w budynku Szkoły Podstawowej, do którego osoby
postronne nie mogą wchodzić. Dla dzieci uczęszczających do
Szkoły Podstawowej w Widomej, Filia Biblioteki jest
dostępna w reżimie sanitarnym, bez ograniczeń.

Czekamy na Was z niecierpliwością! Serdecznie zapraszamy!

Iwanowice Włościańskie, ul. Strażacka 5
pon. 08:00 do 17:00
wt. 08:00 do 16:00
śr. 08:00 do 18:00

czw. 08:00 do 16:00
pt. 08:00 do 15:00

Sieciechowice, ul. Rynek 6
pon. – pt. 13:00 do 19:00

Widoma 51 (budynek Szkoły Podstawowej)
pon. 10:00 – 13:00
wt. 10:00 – 12:00
czw. 8:30 – 15:30

Biblioteka otwarta dla czytelników -
wolny dostęp do księgozbioru!



Sprostowanie do wydania nr 1(53)/2021: Agnieszka Myszkowska posiadała nazwisko rodowe Dłuska.
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Tydzień bibliotek w widomej

Cała polska czyta dzieciom

Maj to szczególny miesiąc dla wszystkich zaprzyjaź-
nionych z książką. W dniach od 8 do 15 maja pod hasłem
„Znajdziesz mnie w bibliotece” obchodzony był “Tydzień
Bibliotek” – ogólnopolski program, mający na celu
upowszechnianie książek i czytelnictwa, podkreślający rolę
bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym. Pozwala
myśleć o bibliotece, jako miejscu, gdzie wszystko zależy od
Ciebie.

W Filii Biblioteki Publicznej w Widomej oraz w Szkolnej
Bibliotece w Widomej odbyły się spotkania dla
czytelników.

Dla uczestników przygotowane było wiele atrakcji -
między innymi kalambury, zagadki oraz konkursy,
w których zawodnicy musieli zgadnąć hasła związane
z tytułami znanych baśni, bajek, legend, szkolnych lektur
oraz wierszy. Każdy z zawodników musiał wykazać się
kreatywnością w pokazywaniu lub rysowaniu poszcze-
gólnych zagadek literackich. Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom za liczne przybycie.

W ramach akcji "Tydzień Bibliotek" na naszym
facebokowym fanpage’u można znaleźć wiele
rekomendacji do przeczytania zarówno dla dzieci jak i dla
dorosłych.

Dnia 26 maja 2021 roku Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach oraz Urząd Gminy
w Iwanowicach włączył się do akcji "Cała Polska Czyta
Dzieciom". Ta coroczna akcja ma na celu zachęcenie
rodziców do czytania dzieciom minimum 20 minut
dziennie.

Warto podkreślić, że jest to bardzo ważne dla rozwoju
dziecka już od pierwszych dni jego życia. Czytanie na głos
niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu.
U kilkuletnich dzieci czytanie rozbudza ciekawość świata
oraz pomaga mu zrozumieć siebie i innych. Dla
nastolatków wspólne głośne czytanie z rodzicem pomaga
w pokonaniu wielu problemów wieku dorastania.
Dzieciństwo to niezwykle ważny czas w rozwoju małego
człowieka dlatego warto poprzez czytanie pobudzać jego
wyobraźnię, wzbogacać słownictwo oraz uczyć
samodzielnego myślenia.

W ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" na naszym
fanpage na Facebooku można wysłuchać nagrań wierszy
czytanych przez pracowników Urzędu Gminy Iwanowice
oraz Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek.



z życia Gminy • DZIAŁALNOŚĆ GCKIB •

Głos Iwanowic | 35

Tydzień bibliotek w iwanowickiej bibliotece
W bieżącym roku Tydzień Bibliotek trwał od 8 do 15
maja. W tym czasie wszystkie Biblioteki w Polsce
cyklicznie organizują ciekawe wydarzenia i konkursy
(również online), aby zachęcić czytelników do
odwiedzania bibliotek, korzystania z internetowych
księgozbiorów oraz oczywiście do czytania. W tym roku
nasze biblioteki przygotowały dla czytelników moc
atrakcji głównie w formie on line.

Akcja polegała na codziennym zamieszczaniu opisu
jednej książki dla dorosłych i jednej dla dzieci,
a zadaniem naszych obserwatorów było
odgadnięcie jak nazywa się ta za książka. Wiele
tytułów udało się odgadnąć zarówno dzieciom, jak
i dorosłym.

# zgadnij co to za książka

# polecamy do czytania

Tradycyjnie polecaliśmy do przeczytania ciekawe
pozycje, które można znaleźć w naszej bibliotece.
Większość z nich została wypożyczona zaraz po
zakończeniu akcji, co bardzo nas cieszy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
odwiedzenia wszystkich naszych placówek,
ponieważ każda z nich kryje naprawdę wiele
ciekawych propozycji czytelniczych i na pewno
każdy może u nas znaleźć coś dla siebie.

Już po raz kolejny w naszej gminie liczne grono osobistości znanych
i lubianych przeczytało dla dzieci fragmenty książek, opowiadań i wierszy.
To bardzo miła i potrzebna inicjatywa. Książki trochę jak muzyka -
łagodzi obyczaje. W takiej akcji każdy czytający dzieciom - bez względu na
zajmowane stanowisko i pełnioną funkcję ma okazję zatrzymać się na
chwilę, pzypomnieć sobie jakie to ważne i zbliżające, a przy tym
zatroszczyć się o rozwój swoich dzieci, wnuków i krewnych dzieci. Takie
chwile w życiu każdego są ważne i choć zdają się być tak zwyczajne, to są
one pamiętane przez całe życie. Przygody bohatów, przeżywanie ich
emocji i sytuacji, w których się znaleźli, utożsamianie się z nimi uczy
i bawi wszystie pokolenia, ponieważ wiele z tych pozycji nie traci na
aktualności, mimo zmieniającego się świata. Życzymy wszystkim Państwu
jak najwięcej takich chwil i najlepszych przygód z książkami. Pamiętajcie,
że czekamy na Was w bibliotece codziennie!

# posłuchaj książki



Budowa budyku przy obecnej ul. Strażackiej 5 rozpoczęła
się w dwudziestoleciu międzywojennym - a więc w czasach
trudnych, kiedy kształtowała się nasza państwowa
niepodległość. Ponieważ był to budynek przeznaczony na
siedzibę gminy, warto wspomnieć przy tej okazji o genezie
instytucji gminy - podstawowej, najmniejszej jednostce
samorządu terytorialnego w Polsce.

Od okresu średniowiecza aż
do zniesienia przez cara
pańszczyzny, na naszym
terenie w drugiej połowie
XIX wieku gminę stanowił
feudalny majątek ziemski,
szlachecki lub duchowny.
Dziedzice bądź właściciele
majątków sami byli wójtami

wyznaczali na ten urząd zaufane osoby, które swoją
kancelarię miały w budynkach dworskich. U nas,
w zaborze rosyjskim, car Aleksander II po uwłaszczeniu
chłopów wydał ukaz, na mocy którego powstały gminy
zbiorcze, niezależne od wielkich posiadaczy ziemskich.
Wójtem wiejskiej gminy zostawał włościanin, czyli chłop
posiadający ziemię – włości. Do nowopowstałej zbiorczej
gminy w Iwanowicach weszło wówczas kilka wsi:
Iwanowice, Damice, Krasieniec, Poskwitów, z przyleg-
łościami - Widomą i tworzącymi się wówczas
Domiarkami. Miejscowości te należały wcześniej do
kompleksu Dóbr Ziemskich Iwanowice i podlegały
w jurysdykcji Walewskim. Na naszym terenie były też
dobra duchowne, ale po klęsce powstania styczniowego
zostały przejęte przez władze rosyjskie. Tak więc
w obrębie zbiorczej Gminy Iwanowice znalazły się
miejscowości należące przedtem do Sióstr Klarysek:
Maszków, Sułkowice i Żerkowice, a także pokarmelicka
wieś Narama oraz odebrane Księżom Misjonarzom

Biskupice i Zagaje. Ponadto do terytorium gminy weszła
też wieś Zalesie, która przez wieki, wraz z Dobrami
Ziemskimi Goszcza, należała do Kapituły Katedralnej
Krakowskiej. Także zaścianek - wolna wieś Przestańsko -
znalazło się w granicach iwanowickiej gminy.
Administrowaniem tego obszaru zajmował się wójt,
sekretarz (pisarz gminy) oraz woźny - zwany „stójką”.
Pracowali w niewielkim domu a właściwie w chałupie
krytej słomą. Mimo to nieliczne grono urzędników dawało
sobie radę w tych warunkach i nawet ówczesny rosyjski
naczelnik powiatu (ujezda) - generał Andrzej Orzeł - był
zadowolony z ich pracy. Żyjący w XIX wieku pamiętnikarz
- Kazimierz Girtler - w swoich „Opowiadaniach”,
będących ciekawym świadectwem tamtej epoki, wspomina
jak to naczelnik Andrzej Orzeł dawał reprymendę
właścicielowi Iwanowickich Dóbr Ziemskich, Wilhelmowi
Zawadzkiemu, że nie buduję dróg z twardą nawierzchnią
tylko wykonuje doraźne remonty. Obsztorcował ów
rosyjski naczelnik powiatu – dziedzica, choć błotem
wypełniał się też plac przed budynkiem gminy. Według
Girtlera, rosyjski naczelnik po przybyciu do gminy
przeforsował w gminie trudną ustawę, posługując się
podstępem. Wyprowadził zebranych chłopów na błotnisty
plac przed budynek gminy i zarządził głosowanie. Każdy
kto jest za ustawą miał stać, a kto był przeciw powinien
usiąść (na błocie). Ustawa przechodziła - podobno
jednomyślnie.

Po I wojnie światowej nastał wreszcie upragniony czas
wolności. Biedne, ale niepodległe nasze gminne
społeczeństwo zadecydowało, że w tych nowych
warunkach trzeba wybudować okazalszy budynek dla
gminy. W Iwanowicach wzorcowymi, obszernymi
wówczas budynkami był drewniany dwór oraz
osiemnastowieczna, drewniana plebania. Zdecydowano, że
nowy budynek gminy też będzie drewniany. Zaczęto

Historia budynku obecnej siedziby gminnego
centrum kultury i bibliotek w iwanowicach
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gromadzić materiały: twardy kamień na fundamenty,
gaszone wapno oraz porządne, żywiczne drzewa na ściany.
Budowę poprowadził młody fachowiec - Julian Cichy, syn
solidnego budowlańca Jakuba Cichego. Budowa szła
powoli, bo czasy były naprawdę ciężkie. Szczególnie
dotkliwa dla wyniszczonego I wojną światową kraju była
inwazja bolszewicka. Nastał niby upragniony okres
pokoju, ale zaczął się kryzys gospodarczy objawiający się
hiperinflacją. Pieniądze ze ściągniętych podatków stawały
się szybko bezwartościową makulaturą. Był to dotkliwy
upadek ówczesnej waluty - marki polskiej. W związku
z powyższym zdołano tylko wybudować fundamenty
i złożyć z drewnianych beli ściany i z powodu braku
funduszy na tym zakończono budowę. Ściany
zabezpieczono czym się tylko dało przed wilgocią,
zasłaniano je strzechą i kawałkami blachy. Mimo to wilgoć
i tak znalazła dostęp do fundamentów i drewnianych
elementów. W takim stanie kilka lat fundamenty
oczekiwały na dalsze prace. Wewnątrz fundamentów,
w miejscu przyszłych pomieszczeń, zdołały z samosiejek
wyrosnąć drzewa liściaste, których gałęzie widoczne były
ponad ścianami. Zastój gospodarczy sprawił, że ludzie żyli
bardzo biednie. Ówczesny iwanowicki proboszcz - ksiądz
Władysław Durmasiewicz - zapisał w swojej „Kronice
Parafialnej”, że chodząc po kolędzie widział straszną biedę
w domach, które odwiedzał. Niewielka poprawa nastąpiła
po wprowadzeniu nowej waluty – polskiej złotówki, ale
koniunktura ruszyła dopiero – jak mówiono – za
Piłsudskiego, czyli po zamachu majowym 1926 roku.
Wznowiono więc budowę siedziby gminy. Pierwszym
etapem było osuszenie ścian i podłoża. Budynek
zadaszono i otynkowano wnętrza, położono podłogi
i postawiono piece kaflowe. Pracownicy gminy mogli się
przenieść do nowego budynku. Warto też wspomnieć, że
w miejscu dzisiejszego ogrodu, na tyłach budynku GCKiB
dawniej był mały murowany areszt gminny potocznie
nazywany „kozą”. W czasie II wojny światowej okupant
niemiecki zostawił w gminach polski samorząd, który
musiał jednak prowadzić gospodarkę wojenną opartą na
ściąganiu olbrzymich kontyngentów żywnościowych.

Po ucieczce Niemców, władze Polski Ludowej nie
zrezygnowały ze ściągania kontyngentów. Spolszczono
tylko nazwę – obowiązkowe dostawy – które rolnicy

musieli dostarczać terminowo. W miejsce historycznej
gminy utworzono mniejsze jednostki, Gromadzkie Rady
Narodowe - i taki urząd znalazł siedzibę w tym budynku.
Ponadto funkcjonowały tam również: Urząd Stanu
Cywilnego, Agencja Pocztowa, Gminna Kasa Pożyczkowo
-Oszczędnościowa, Komenda Gminna Powszechnej
Organizacji Służba Polsce. Co ciekawe, w budynku tym,
była swego czasu także biblioteka. Potem wygos-
podarowano jeszcze obszerne pomieszczenie na salę
kinową. W wolnym czasie, między projekcjami filmowymi,
z sali tej korzystała orkiestra „Tempo”. W latach
siedemdziesiątych XX wieku kolejna reforma administracji
(tzw. Gierkowska) powołała znów duże gminy,
z naczelnikiem w roli dawnego wójta. Do przedwojennego
obszaru Gromadzkiej Rady Narodowej dołączono
Sieciechowice. Przy drodze do Skały wybudowano nową,
murowaną siedzibę gminy. Stary budynek gminy przeszedł
gruntowny remont. Zlikwidowano wejście do budynku od
strony Minóżki, widoczne na wielu archiwalnych
zdjęciach. Po remoncie w starym budynku gminy
ulokowano Przedszkole Samorządowe. W czerwcu roku
2013 roku przedszkole zostało zalane. Przepływająca obok
rzeka Minóżka, po ulewach jakie przeszły w okolicy,
gwałtownie i obficie wylała. Do budynku dostała się woda.
Działalność przedszkola została zawieszona do września.
W tym czasie budynek przeszedł kolejny gruntowny
remont. Odnowiono sale, założono centralne ogrzewanie.
Przedszkole działało w dawnym budynku gminy
do stycznia 2019 roku. Wtedy zostało przeniesione do
budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach, a wnętrze
sędziwego budynku o którym mowa, zostało odświeżone
aby stać się, tym razem siedzibą Gminnego Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

Adam Miska
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