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Promesy na inwestycje
społeczno-oświatowe

W dniu 6 czerwca br. z rąk Pani Poseł Elżbiety Dudy odebraliśmy promesy na kwotę 10 625 000 złotych na dwie
inwestycje społeczno-oświatowe jakie planujemy zrealizować w najbliższym czasie.

W Poskwitowie
Nowym wybudujemy budynek
społeczno-oświatowy, który
będzie służył
OSP Poskwitów,
KGW, seniorom
i przede wszystkim społeczności szkolnej z Poskwitowa. Natomiast w Grzegorzowicach Wielkich dokończymy modernizację byłego budynku gimnazjum w
którym powstanie dzienna placówka opieki nad seniorami oraz

zrewitalizujemy obszar wokół szkoły (m.in. powstanie nowy
parking, boisko, centrum rekreacyjne).
W spotkaniu z Panią Poseł wzięli udział Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy oraz przedstawiciele społeczności
Poskwitowa Nowego na czele z Panią Radną, Panią Sołtys, Panią Dyrektor Szkoły oraz Prezesem OSP Poskwitów.
Serdecznie dziękujemy Pani Poseł za zaangażowanie i wszelką
pomoc w pozyskaniu tak dużych środków finansowych dla gminy Iwanowice. Inwestycje jakie dzięki nim powstaną będą służyć
kilku pokoleniem naszych mieszkańców.

Gmina Iwanowice przyjazna pszczołom!

Projekt jaki realizujemy z Kołem Pszczelarzy z terenu Gminy Iwanowice przynosi wspaniałe efekty. Pierwsze
zbiory miodu z uli zlokalizowanych w Centrum Turystyki i Sportu w Iwanowicach już za nami.

W najbliższym czasie zamontujemy plansze edukacyjne na temat pszczół i ich znaczenia dla środowiska naturalnego.
We wrześniu rozpoczniemy specjalne lekcje edukacyjne dla dzieci ze szkół naszej gminy.

W dniu 3 czerwca br., na spotkaniu z przedstawicielami Koła
Pszczelarzy, podjęliśmy decyzję o utworzeniu kolejnej pasieki
w Maszkowie na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim pszczelarzom na czele z prezesem Koła Panem Józefem Woźnicą za ich zaangażowanie i inspirowanie nas do kolejnych działań. Pamiętajmy, nasze życie
zleży od pszczół!
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Wiwat Maj, Trzeci Maj!
Święto Konstytucji 3 maja uczciliśmy w tym roku uroczystym pochodem z rynku w Iwanowicach pod pomnik
upamiętniający poległych Polaków w II wojnie światowej.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego,
złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem. W uroczystości wzięły udział delegacje władz powiatowych i gminnych, partii politycznych,
delegacje i poczty sztandarowe jednostek
OSP, delegacje i poczty sztandarowe szkół
i przedszkoli, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, delegacja Sołtysów, przedstawiciele i przedstawicielki Klubów Seniora
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy. Następnie, wszyscy wzięli udział w mszy świętej w kościele
p.w. Trójcy Świętej w Iwanowicach, którą odprawił ks. proboszcz Ryszard Suchanowski. Uroczystość uświetnili: Katarzyna
Fiedor – pięknym śpiewem pieśni patriotycznych oraz Orkiestra
Dęta "Hejnał" z Sieciechowic. Dziękujemy wszystkim za
obecność!
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Zapraszamy na rynek
w Iwanowicach

Kwitnące kwiaty i krzewy, działająca fontanna oraz lodziarnia zachęcają do odwiedzin rynku w Iwanowicach.
Obok Centrum Turystyki i Sportu mamy kolejne w Iwanowicach atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu.
Serdecznie zapraszamy.
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OSP Narama w KSRG
W dniu 23 kwietnia br. odbyła się w Naramie uroczysta
zbiórka z okazji włączenia OSP Narama do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W trakcie uroczystości Komendant Miejski PSP w Krakowie
st. brygadier Paweł Knapik dokonał przeglądu pododdziałów
oraz wręczył prezesowi OSP w Naramie druhowi Andrzejowi
Wywiałowi akt włączenia jednostki do KSRG. W trakcie uroczystości miało także miejsce ślubowanie drużyny młodzieżowej działającej przy jednostce w Naramie, która liczy
25 członków (dziewcząt i chłopców).
Uroczystą zbiórkę zaszczycili swoją obecnością m.in. brygadier
Arkadiusz Kielin – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP
w Krakowie, druh Leszek Zięba – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, druh Edward Stopiński – Prezes Zarządu
Gminnego OSP, Marek Piekara – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Krakowskiego oraz Robert Lisowski – Wójt Gminy Iwanowice.
Dziękujemy za obecność wszystkim uczestnikom tej uroczystości oraz raz jeszcze gratulujemy OSP Narama przystąpienia do KSRG.
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Mecenat Małopolski dla iwanowickich
organizacji pozarządowych

Koło Gospodyń Wiejsklich Sieciechowice otrzymało
wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego
w kwocie 8 000 zł na organizację Iwanowickiego Festiwalu Smaku, który będzie towarzyszył Dożynkom Gminnym w dniu 28 sierpnia br.

szowych swoich jednostek.
Dziękujemy Panu Łukaszowi Smółka - Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego za otrzymane dofinansowanie.

Ponadto, wsparcie finansowe otrzymały OSP Biskupice, OSP
Celiny oraz OSP Maszków na organizację uroczystości jubileu-

Nowe nakładki asfaltowe
na drogach gminnych

Przetarg na remont dróg gminnych i wewnętrznych został rozstrzygnięty. Nowe nakładki asfaltowe wykona
Firma DUKT.

Będą to następujące odcinki dróg:
4 Iwanowice Włościańskie (Ruska Wieś) ul. Jana Pawła II
– od Biskupic do cmentarza (695 mb)
4 Widoma – droga w kierunku cmentarza (340 mb)
4 Maszków, ul. Na kamieniec - (245 mb)
4 Krasieniec Zakupny za kapliczką (dokończenie drogi remontowanej w ubiegłym roku) – (227 mb)
4 Celiny – Wielki Dół – (190 mb)
4 Krasieniec Stary (Kopalina) – (114 mb)
4 Sieciechowice (przecznica ul. Długiej) – (55 mb).
Koszt nowych nakładek na powyższych drogach gminnych wyniesie 608 513,23 zł.
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Na przełomie sierpnia i września będą także realizowane
nakładki na drogach dojazdowych do pól. Na ten cel Gmina
Iwanowice otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie
150 000 zł. W ramach tego zadania zrealizowane zostną trzy
inwestycje drogowe:
4 Przestańsko w kierunku Miłocic – (285 mb)
4 Grzegorzowice Małe – (230 mb)
4 Sieciechowice (ul. Rotmistrza Pileckiego) – (230 mb).

Całkowity koszt remontu dróg dojazdowych do pół będzie wynosił 296 150,09 zł.
W sumie nowe nakładki asfaltowe zostaną położone na
długości 2 km 611 m dróg gminnych.

Uchwały Rady Gminy Iwanowice
XLIII Sesja Rady Gminy Iwanowice
30 marca 2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice odbyła
się XLIII Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji 2018-2023.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński.
Podjęto uchwałę w następującej sprawie:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na
rok 2021- Nr XXVIII/278/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia
27 stycznia 2021 r.
2) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie pomocy finansowej na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej;
3) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Iwanowice do stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego pod nazwą ,,Otulina Podkrakowska’’;
4) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Iwanowice kosztów
wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na
terenie Gminy Iwanowice;
5) w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez
Gminę Iwanowice urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków;
6) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Iwanowice;
7) w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz określenia
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Iwanowice;
8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie-kupno na rzecz Gminy Iwanowice działki nr 340/1 położonej na terenie miejscowości
Zagaje Gm. Iwanowice;
9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie-kupno na rzecz Gminy Iwanowice działki nr 326/3, położonej na terenie obrębu Lesieniec Gm. Iwanowice;
10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie-kupno na rzecz Gminy Iwanowice działki nr 100/2, położonej na terenie obrębu Zalesie Gm. Iwanowice;
11) w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek nr 315/14,
315/15 położonych w miejscowości Celiny, gm. Iwanowice;
12) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadań drogowych
w 2022 r., realizowanych w ramach Poprawy Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego na drogach powiatowych;
13) w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus
Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Iwanowice;
14) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/79/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia
inkasentów w sołectwach Gminy Iwanowice oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
15) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/80/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
16) w sprawie petycji z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmian
uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.
XLIV Sesja Rady Gminy Iwanowice
27 kwietnia 2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji 2018-2023.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na
rok 2022 – Nr XL/385/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia
22 grudnia 2021 r.
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2022-2035;
3) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie pomocy finansowej na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej;
4) w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Iwanowice na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy;
6) w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów
środkami Komunikacji Gminnej dla obywateli Ukrainy;
7) w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Gminą Iwanowice a Gminą Miechów, w sprawie powierzenia Gminie Miechów
przez Gminę Iwanowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie
Gminy Miechów Ośrodka Wsparcia – Centrum OpiekuńczoMieszkalne;
8) w sprawie nieodpłatnego przekazania działek nr: 117/1, 639/1,
640/1, 762/1, 769/1, 794/1, 795/2, 791/1 położonych w miejscowości Iwanowice Włościańskie gm. Iwanowice, na rzecz
Województwa Małopolskiego w trwały zarząd Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
9) w sprawie nieodpłatnego przekazania działek nr: 167
położonej w miejscowości Biskupice oraz 1135/1 położonej
w miejscowości Sieciechowice gm. Iwanowice, na rzecz Gminy
Słomniki;
10) w sprawie wyrażenia zgody na dalsze oddanie w dzierżawę
działki nr 269/2 o pow.1,3210 ha, na której znajduje się boisko
sportowe.

XLV Sesja Rady Gminy Iwanowice
25 maja 2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice odbyła
się XLV Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji 2018-2023. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward
Stopiński.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na
rok 2022 – Nr XL/385/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22
grudnia 2021 r.
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2022-2035.
3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/429/2022 Rady Gminy
Iwanowice z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie pomocy finansowej na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
4) w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej Gminy Iwanowice na rzecz „Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska”;
5) w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Iwanowice.
Uchwały dostępne na: iwanowice.pl > bip > rada > uchwały
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W dniu 29 maja br. na boisku w Biskupicach po czterech latach przerwy
odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wydarzenie pod każdym
względem było wyjątkowe. Wzięło w nim udział 30 drużyn, łącznie
280 strażaków OSP z terenu naszej gminy.

Dopisała także publiczność, która bardzo aktywnie obserwowała zmagania sportowe. Szczególnie cieszy liczny udział
młodzieży strażackiej w zawodach. W zmaganiach wystartowało 14 drużyn młodzieżowych (5 MDP Dziewcząt i 9 MDP
Chłopców).
Sędzią głównym zawodów, a zarazem przedstawicielem Komendy Miejskiej PSP w Krakowie był mł. brygadier Krystian Kurek – Zastępca Dowódcy JRG5. Powiatowy Związek OSP RP
w Krakowie reprezentował druh Jerzy Ujma – wiceprezes Oddziału Powiatowego. Starostwo Powiatowe w Krakowie reprezentował druh Piotr Opalski – Radny Rady Powiatu Krakowskiego.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewczęta:
I miejsce – OSP Sieciechowice – 114,11 pkt;
II miejsce – OSP Poskwitów – 114,88 pkt;
III miejsce – OSP Celiny – 121,67 pkt.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopcy:
I miejsce – OSP Sieciechowice – 98,95 pkt;
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II miejsce – OSP Poskwitów – 108,04 pkt;
III miejsce – OSP Grzegorzowice – 114,42 pkt.
Drużyna Seniorów Kobiety:
OSP Poskwitów – 121,78 pkt.

Drużyny Seniorów Mężczyźni:
I miejsce – OSP Celiny – 108,09 pkt;
II miejsce OSP Sieciechowice – 109,09 pkt;
III miejsce OSP Grzegorzowice – 113,87 pkt.

Serdecznie gratulujemy udziału w zawodach wszystkim
drużynom oraz dziękujemy za sportową i przeprowadzoną
w duchu fair play rywalizację.

Dziękujemy także wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. W szczególności podziękowania należą
się: druhnom i druhom z OSP Biskupice, Komendantowi
Gminnemu OSP – druhowi Grzegorzowi Szydło oraz pracownikom Urzędu Gminy – Pani Ewelinie Bińczyckiej oraz Panu
Pawłowi Morkowi.
Mieszkańcom dziękujemy za liczną obecność i do zobaczenia
na kolejnych zawodach.

2(58)/2022
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Nagroda dla Reprezentacyjnej Orkiestry
TEMPO Iwanowice

W dniu 28 maja br. Reprezentacyjna Orkiestra TEMPO
Iwanowice zdobyła 3 miejsce w konkursie w Aschheim,
powiat monachijski.

Orkiestra reprezentowała powiat
krakowski na tegorocznym Dniu
Muzyki Dętej w Aschheim. Członkowie zespołu wraz z oficjalną delegacją powiatu krakowskiego odwiedzili partnerski powiat monachijski.
Głównym punktem wizyty był udział orkiestry w XIX Dniu Muzyki Dętej w powiecie monachijskim, którego gospodarzem,
była orkiestra z Aschheim. Muzyczne spotkanie rozpoczęło się
od wspólnego występu wszystkich siedmiu orkiestr, którymi
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dyrygował m.in. wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Marek Piekara.
Każdy zespół wykonał
kilka utworów, w tym
marsz i polkę. Występy poszczególnych zespołów oceniało jury
ekspertów.
Orkiestra złożyła podziękowania Pani Kapelmistrz Izabeli Wojcierowskiej za poprowadzenie na podium.

Nowe place zabaw w Naramie i Lesieńcu

Z początkiem maja br. zostały zakończone prace polegające na modernizacji istniejącego placu zabaw przy szkole w miejscowości Narama oraz budowie nowego placu
zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lesieńcu.

z czego około 115 000 zł stanowiło dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W Naramie zdemontowano stare oraz zainstalowano trzy nowe
zestawy zabawowe przeznaczone zarówno dla dzieci starszych
jak i młodszych oraz wykonano nową bezpieczną nawierzchnię poliuretanową. Planowany jest również zakup ławek, które będą ustawione przy placu zabaw.
W Lesieńcu powstał mały plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną. Zamontowano dwa urządzenia fitness, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, piaskownicę oraz bujaczek. Dokończone
zostanie ogrodzenie oraz prace zieleniarskie wokół świetlicy.
Oba place zabaw będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, zarówno w dni powszednie oraz weekendy.
Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł ponad 190 000 zł

Zielony Certyfikat dla LKS Orzeł Iwanowice

LKS Orzeł Iwanowice otrzymał Zielony Certyfikat od Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzięki temu wyróżnieniu Klub
będzie mógł jeszcze lepiej rozwijać szkolenie dzieci i młodzieży w gminie Iwanowice. Jest to kolejny ważny etap
w rozwoju drużyn dziecięco-młodzieżowych, które z treningu na trening oraz z meczu na mecz stają się lepszymi zawodnikami.
„Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to
innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci.
Jego ideą jest wyznaczanie standardów
pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w
ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek.
Jednym z najważniejszych celów tego
programu jest rozszerzenie dostępu do nowoczesnego treningu, dotarcie do jak najmłod-

szych kategorii wiekowych (6-13 lat) z profesjonalnym
szkoleniem. Takim, w którym już w tym wieku będą stosowane właściwe metody, nawyki piłkarskie oraz budowane
cechy przyszłego profesjonalnego piłkarza."
2(58)/2022

13

Rozgrywki o Puchar
Wójta Gminy Iwanowice

Kolejna edycja rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Iwanowice za nami. Zawody te to coroczna impreza piłkarska organizowana na początku czerwca, dla wszystkich
szkół z terenu gminy.
Przez dwa dni zawodniczki i zawodnicy rywalizowali ze sobą
w 4 kategoriach:
4 Chłopcy klasy IV-VI,
4 Dziewczęta klasy IV-VI,
4 Chłopcy klasy VII-VIII,
4 Dziewczęta klasy VII-VIII.

W rozgrywkach udział wzięło prawie 200 zawodników i zawodniczek. Celem zawodów było wspieranie rozwoju dzieci
i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych i stanu zdrowia. Ideą tych rozgrywek była również
popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz
wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach
wiekowych.

Jako pierwsi w ubiegły czwartek na boisko wybiegli chłopcy
i dziewczęta z klas VII-VIII. Tego dnia w kategorii chłopców
najlepsza okazała się drużyna z Sieciechowice zajmując bezapelacyjnie pierwsze miejsce. Najlepszym zawodnikiem rozgrywek został Szymon Wójcik ze zwycięskiej drużyny.

A oto klasyfikacja końcowa:
1. SP Sieciechowice
2. SP Celiny
3. SP Iwanowice
4. SP Narama
5. SP Poskwitów
6. SP Narama

Tego samego dnia swoje umiejętności piłkarskie zaprezentowały dziewczęta również klas VII-VII. Do rywalizacji zgłosiło
się 4 drużyny. Mecze choć rozgrywane w mniejszym tempie,
obfitowały w wiele składnych akcji, pojedynków indywidualnych i pięknych bramek. Zwyciężyła drużyna z Celin, która miała zgrany, wyrównany i bardzo mocny skład. W rozgrywkach dziewczęcych na wyróżnienie zasługuje najlepsza
indywidualnie zawodniczka Zuzanna Basoń ze SP Poskwitów.
14
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A oto klasyfikacja końcowa:
1. SP Celiny
2. SP Poskwitów
3. SP Iwanowice
4. SP Sieciechowice

Po weekendowej przerwie, w poniedziałek na boisko wróciła
ostatnia grupa zawodników, a mianowicie chłopcy i dziewczęta
z klas IV-VI. W kategorii dziewcząt do rozgrywek zgłosiły się
tylko dwie drużyny. SP Sieciechowice i SP Iwanowice. W dwumeczu lepsze okazały się zawodniczki z Sieciechowic. Na tle
wszystkich zawodniczek najlepiej zaprezentowała się uczennica IV klasy Anna Kaczmarek reprezentująca SP z Sieciechowic.
Rozgrywki chłopców w tym roku były zacięte na każdym etapie, czy to w fazie grupowej, czy pucharowej. Mecze stały na
wysokim poziomie a wyniki niepewne do końcowego gwizdka. Tego dnia jednak najlepsza okazała się drużyna z Widomej
i to tam można było dopatrzyć się najlepszych indywidualnych
zawodników, a byli nimi bez wątpienia Szymon Kołacz
i Arkadiusz Fundament.
A oto klasyfikacja końcowa:
1. SP Widoma
2. SP Narama
3. SP Sieciechowice
4. SP Celiny
5. SP Poskwitów
6. SP Iwanowice

Na koniec wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe
i puchary, ufundowane przez Urząd Gminy w Iwanowicach
i Pana Wójta Roberta Lisowskiego.
Do zobaczenia za rok!
Szymon Wesołowski

2(58)/2022
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Korpus Wsparcia Seniorów

Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację,
że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach
w lutym 2022 r. aplikował o środki finansowe w ramach
Modułu II programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok.
W wyniku pozytywnej oceny nasz wniosek otrzymał dotację
na jego realizację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wysokość otrzymanych środków finansowych: 75 210,00 zł.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku.

Grupa docelowa: Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają
problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan
zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub
mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cele:
– poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego
funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez
dostęp do tzw. „opieki na odległość”,
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– wsparcie finansowe gminy w świadczeniu usług „opieki na
odległość” na rzecz osób starszych przez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Działania:
Zadanie 1: Rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. opaskę bezpieczeństwa.
Zadanie 2: Zakup opaski bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi.
Zadanie 3: Koordynacja i realizacja przez GOPS programu na
terenie Gminy Iwanowice.
Szczegółowe informacje pod numerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 12 388 40 03, wew. 28.

Harmonogram wywozu odpadów

2(58)/2022
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XVI Gminny Konkurs na Tradycyjną
Palmę Wielkanocną

W dniu 8 kwietnia 2022 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach odbyło się
otwarcie wystawy palm połączone z wręczeniem nagród laureatom XVI Gminnego Konkursu na Tradycyjną
Palmę Wielkanocną.
Gośćmi wydarzenia byli także uczniowie
z Ukrainy, którzy uczą się języka polskiego w oddziałach przygotowawczych i w ramach poznawania polskiej kultury i zwyczajów przybyli
na wernisaż.
W tym roku organizatorzy otrzymali 46 prac
wykonanych przez dzieci i młodzież z terenu
gminy Iwanowice. W konkursie wzięły udział
także osoby dorosłe. Uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłym zmysłem artystycznym.
Jury przyznało nagrody:

w kategorii wiekowej dzieci do lat 10:
I miejsce: Oskar Czarnik, Oskar Dudek, Michał Gądek Natalia Kwiecień-Rosa, Aleksandra Kwiecień-Rosa
II miejsce: Maja Ziębiec, Daria Gajewska, Aleksandra Derdaś
III miejsce: Amelia Stawarz, Alicja Burda, Monika Zgoda
wyróżnienie: Mateusz Jędrychowski, Kacper Stolarski, Łucja Leleń

w kategorii wiekowej 11-18 lat:
I miejsce: Magdalena Dudek, Jakub Gadzina, Iga i Maksymilian Kaczmarczyk
II miejsce: Amelia Osikowska, Lena Gadzina, Aleksandra Stolarska, Weronika Fundament
III miejsce: Bartosz Mlostek, Wiktoria Duszyc, Julia Obrusik
wyróżnienie: Dawid Skowronek, Martyna Lewandowska, Zuzanna Patoła, Maja Marczykiewicz
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w kategorii osób dorosłych:
Kazimiera Kubik, Wanda Krupa, Katarzyna Rosa, Krystyna
Mroczkowska, Zofia Musiałek, Cecylia Cupiał, Elżbieta Płatek,
Teresa Tondera, Bogumiła Patoła, Krystyna Żukowska,
Zdzisława Gadulaz wnukiem Kamilem Sikorą oraz Zofia
Żuradzka z wnuczką Aleksandrą Stawarz.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Konkurs wsparli: Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach, Urząd Gminy w Iwanowicach, Komisja ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Gminy w Iwanowicach oraz Firma Krak-Marfish.

Kształcenie ustawiczne dorosłych wymogiem
współczesnego rynku pracy – studia podyplomowe

Często zdarza się, że w posiadaniu
naszych rodzin znajdują się nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego. Działki te
uprawiane są jako rolne czy też korzystamyz nich w inny sposób, jednakże w księgach wieczystych jako właściciele wpisane są inne osoby.
Rozwój zasobów ludzkich osób bezrobotnych jest realizowany
w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w formie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych zgodnie z poniższymi
kryteriami:
l Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż
300% przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast średni koszt zaplanowanych studiów to 5000 zł.
l Starosta zawiera z osobą, o której mowa powyżej, umowę
o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa
w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb
przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.
l W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową
lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania
kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
l W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy
uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.
l Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych
studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium
w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
l Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, o którym mowa powyżej, do planowanego terminu ukończenia tych
studiów.
l Uczestnikowi studiów podyplomowych, o którym mowa w powyższym akapicie, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.
l Starosta ze środków Funduszu Pracy ubezpiecza uczestnika studiów podyplomowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyłączeniem przypadku, gdy uczestnik ten posiada już takie ubezpieczenie.

Wsparcie w formie dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w latach
2020-2021 przedstawiało się w następujący sposób:

Tabela nr 1. Ilość osób studiujących na poszczególnych kierunkach studiów w 2020 roku.

Tabela nr 2. Ilość osób studiujących na poszczególnych kierunkach
studiów w 2021 roku.

Wymogi współczesnego rynku pracy sprawiają, że człowiek musi
stale rozwijać swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. W obliczu zmian przed jakimi staje każdy człowiek, niezbędne staje się
ciągłe uzupełnianie i doskonalenie swoich umiejętności.
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stają przed osobami poszukującymi pracy, zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania z możliwości
dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.
Studia podyplomowe będą dofinansowane w ramach:
l Projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających
bez pracy powiecie krakowskim „MANIA PRACOWANIA VII”;
l Projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie krakowskim – Lubię to VI;
l Funduszu Pracy.

Wszystkie dostępne informacje znajdą Państwo na stronie
internetowej urzędu www.uppkrakow.praca.gov.pl. Zapraszamy
również do kontaktu telefonicznego – 12 416 74 58 lub osobistego w siedzibie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Wesoła 48, 32-085 Szyce pokój 205 (II piętro).
Zapraszamy do współpracy.
Monika Rozmus – Kierownik Projektu „Mania Pracowania VII”
Joanna Dębińska – Zastępca Kierownika
Centrum Aktywizacji Zawodowej
2(58)/2022
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Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” od wielu lat
działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych

Również od kwietnia br. w „Planecie Marzeń” w Grzegorzowicach Wielkich rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Placówkach Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” finansowanego
ze środków PFRON. W ramach tych działań grupa licząca 17 dzieci została objęta wielorakimi formami wsparcia.
dywidualnej dopasowane są do potrzeb i możliwości beneficjentów projektu. Logopedzi wykorzystują różnorodne
metody i formy pracy terapeutycznej.

l Zajęcia logorytmiczne wspomagają rozwój mowy, poprzez
zabawy ruchowe, słuchowe i słowne z wykorzystaniem muzyki. Zajęcia te mają na celu umuzykalnienie dzieci, rozwój
aparatu artykulacyjnego, oddechowego, a także poprawę
sprawności fizycznej.

l Warsztaty taneczne z elementami korekcji wad postawy
służą rozwojowi poczucia rytmu, koordynacji słuchoworuchowej oraz pamięci muzycznej. Zajęcia sprzyjają odreagowaniu napięć psychofizycznych, pozbyciu się nadmiaru
energii i agresji.

Zajęcia odbywają się w nowych pomieszczeniach, których remont wykonała Gmina Iwanowice. Wyremontowane sale wyposażone są w atrakcyjne i profesjonale urządzenia oraz sprzęt,
zakupiony ze środków Stowarzyszenia.

Zajęcia z dziećmi odbywają się od godziny 9:00 do 18:00, prowadzą je doświadczeni specjaliści: pedagodzy, rehabilitanci, logopedzi, instruktorzy terapii zajęciowej.

Nasi podopieczni korzystają z form wsparcia takich jak:

l Pedagogiczna terapia indywidualna, której celem jest
wspomaganie dziecka w zaburzonych sferach funkcjonowania, poprawa samooceny, polepszanie funkcjonowania
w społeczeństwie, przełamywanie lęków i barier.

l Terapia logopedyczna mająca na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnych, stopniowe korygowanie zakłóceń
w porozumiewaniu się. Zajęcia prowadzone w formie in-

l Psychologiczna terapia indywidualna wspomaga dziecko
z zaburzonymi funkcjami współżycia w społeczeństwie, podnosi samoocenę, pomaga przełamywać lęki i bariery.
Ważnym elementem terapii jest uczenie dziecka przestrzegania zasad, wyznaczanie granic, nauka poruszania się
bezpiecznie w zewnętrznym świecie.

l Zajęcia integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
z elementami relaksacji przyczyniają się do uzyskania dojrzałości szkolnej i łatwiejszego startu do realizacji programu szkolnego. Ułatwiają dzieciom niepełnosprawnym wejście w środowisko dzieci zdrowych. Dokładamy szczególnej troski aby stworzyć atmosferę zaufania, bezpieczeństwa,
wzajemnego szacunku. Dążymy do tego aby każde dziecko czuło się jednakowo ważne i miało wsparcie kolegów.
Relaksacja zmniejsza napięcie psychiczne, odpręża i poprawia
nastrój.
l Rehabilitacja-kinezyterapia - ma na celu przywrócenie, utrzymanie całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej oraz
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poprawę komfortu życia beneficjentów. Poprzez wykonywanie różnych
zadań dążymy do przywrócenia sprawności stawów, zwiększamy wytrzymałość mięśni, pobudzamy i poprawiamy czynności ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Stosowane są również elementy masażu
leczniczego klasycznego, rozluźniającego, masażu Shantala oraz inne
specjalistyczne formy masażu.

l Zajęcia kulinarne – pod okiem terapeuty dzieci uczą się sporządzać listę
zakupów do przygotowania posiłków
oraz planują koszty. Przygotowują posiłki wg przepisu. Poznają procesy
i czynności związane z gotowaniem.
Uczą się właściwego zachowania, nakrywania do stołu, na co dzień i na
szczególne okazje. Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości
uczestników. Dzięki właściwie zorganizowanej opiece nie są wykluczane z trudniejszych czynności, doskonalą umiejętność bezpiecznego posługiwania
się sprzętem AGD oraz narzędziami kuchennymi. Nabędą
wiedzę i umiejętności potrzebne w codziennym życiu:
czytanie przepisów, samodzielne przygotowywanie posiłków
oraz poznają zasady zdrowego i racjonalnego żywienia, pozbędą się bezradności i podejmą próby gotowania prostych
posiłków, dostosowanych do ich możliwości. Te zajęcia pozwalają na przełamanie nadwrażliwości, pozytywnie oddziałują na zmysły oraz poprawiają funkcjonowanie społeczne.
l Terapia integracji sensorycznej ćwiczy proces prawidłowego
odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły - wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku. Atrakcyjne zajęcia, prowadzone w formie zabawy, w której wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt: podwieszane platformy,

hamaki, równoważnie, oraz materiały do stymulacji dotykowej, węchowej, wzrokowej. Jest to rodzaj terapii, który
przynosi wyjątkowe, spektakularne efekty zwłaszcza
u młodszych dzieci.

l Arteterapia stanowi doskonałą formę uzupełniającą procesy
edukacyjno-terapeutyczne. Działania prowadzone w arteterapii polegają na wykorzystywaniu terapeutycznych
właściwości sztuki. Podczas zajęć stwarza się dzieciom możliwość wypowiedzi za pomocą różnych środków artystycznych. Terapia ta jest wskazana dla osób w każdym wieku.
Stowarzyszenie prowadzi jeszcze inne formy wsparcia takie jak:
zajęcia na basenie – rehabilitacja w wodzie, zajęcia z j. angielskiego, hipoterapia, trening biofeedback oraz poradnictwo
– szeroko rozumiane wsparcie dla rodziny dziecka niepełnosprawnego.
Aby nasze działania były jeszcze bardziej efektywne cały czas
doposażamy pomieszczenia w nowe pomoce oraz sprzęt. Poprawiamy wygląd otoczenia poprzez pielęgnację i nasadzanie
nowych roślin. Chcemy dostosowywać otoczenie do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych.
Marzena Krupa
Małgorzata Płatek
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SP Iwanowice

Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski

Dnia 28 kwietnia 2022 r. odbył się finał etapu wojewódzkiego XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który został zorganizowany pod Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wicemarszałka Województwa
Małopolskiego.

Tematem przewodnim edycji było „O wodzie w przyrodzie”.
Konkurs miał na celu m.in. zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej Parków Krajobrazowych Polski, powiększenie zakresu
wiadomości z dziedziny ekologii, ochrony przyrody i ochrony

SP Iwanowice

Wycieczka do Wrocławia

Już w zeszłym roku szkolnym planowaliśmy zorganizowanie wycieczki dla uczniów klas starszych do Wrocławia.
Na przeszkodzie stały jednak wysokie koszty kilkudniowego wyjazdu.

W bieżącym roku szkolnym dzięki udziałowi w programie Ministra Edukacji i Nauki „Poznajemy Polskę” doszło do realizacji
tych planów. Jako szkoła uzyskaliśmy maksymalną możliwą
kwotę dofinansowania, dzięki czemu uczestnicy ponieśli tylko połowę planowanych kosztów. Wycieczka odbyła się

22

środowiska, rozbudzenie i po-głębienie zamiłowania
oraz szacunku dla
przyrody, poznanie gatunków fauny i flory.
Dłubniański Park
Krajobrazowy reprezentowali: Alicja Domajewska, Tomasz Cyganek, Daniel Karnia.
Serdecznie gratulujemy! Dotarcie do etapu wojewódzkiego
świadczy o ogromnej wiedzy i zaangażowaniu młodych biologów.
Beata Karoń
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w dniach 10 –11 maja 2022r. Uczestniczyło w niej 39 uczniów
klas VI, VII, VIII oraz troje opiekunów. Wyjechaliśmy autokarem o godzinie 6.00, a do Wrocławia dotarliśmy na godzinę
11.00. Nasz pobyt w tym wyjątkowym mieście rozpoczęliśmy od wizyty w Hydropolis. Później zwiedzaliśmy starą, historyczną cześć miasta: Plac Solny, Kościół św. Elżbiety, Uniwersytet Wrocławski i jego Muzeum, Ostrów Tumski, Rynek
i deptak handlowy. Ciekawostką może być, że widzieliśmy pościg policji za uciekającym samochodem osobowym w centrum
Wrocławia – tak, jak to się dzieje na filmach akcji. Później podziwialiśmy wyjątkowe dzieło jakim jest Panorama Racławicka. Na koniec dnia zmęczeni ale szczęśliwi po dniu pełnym
wrażeń dojechaliśmy na nocleg. Po nocy przespanej w hotelu „Ibis” udaliśmy się do słynnego, wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego z Afrykarium i oglądaliśmy Halę Stulecia. Dużo dowiedzieliśmy się dzięki pilotowi naszej wycieczki – Pani Katarzynie, która doskonale zna to miasto i jego historię. Do Iwanowic wróciliśmy na godzinę 20.00.
Wrocław to piękne i malownicze miasto o bogatej historii, na
którą wpływ na przestrzeni wieków mieli Polacy, Czesi i Niemcy. Wciąż widać w mieście ślady tragicznej historii z 1945
roku, kiedy miasto zostało w dużym stopniu zniszczone
wskutek działań wojennych. Wspomnienia z tej wycieczki
na długo zostaną nam w pamięci.
Adam Śpiewak

SP Iwanowice

Poranek Wielkanocny
Ostatni dzień nauki przed wiosenną przerwą świąteczną,
to czas składania sobie życzeń. Miły czas, kiedy wszyscy możemy zasiąść przy pięknie przybranych w wiosenne barwy stołach.

Klasy 3 i 6 na swoje śniadanie wielkanocne zaprosiły ukraińskie dzieci z oddziałów przygotowawczych wraz z ich opie-

kunami. Uczniowie pięknie przygotowali i udekorowali stoły
wielkanocne, wszyscy składali sobie życzenia zdrowia, radości
a przede wszystkim pokoju na świecie.
W miłej i sympatycznej atmosferze spożywaliśmy pyszne wypieki i słodycze przygotowane przez rodziców oraz opowiadaliśmy o zwyczajach wielkanocnych. Najwięcej radości przyniosło wzajemne stukanie się przygotowanymi jajkami (pisankami) i sprawdzanie czyje jajko jest najmocniejsze.

Przedszkole Słoneczne Iwanowice

Strażacy w Przedszkolu Słonecznym

W dniu 8 kwietnia w przedszkolu Słonecznym w Iwanowicach odbyło się wyjątkowe spotkanie. Dzieci z grupy Żabki powitały przybyłych strażaków występem artystycznym.

Przedszkolacy zaprezentowali
wiersze i piosenki na temat straży
pożarnej oraz taneczną niespodziankę „Wiązankę strażacką”.
Widownia miała okazję posłuchać znanych i lubianych utworów m.in. „W Kwaśniewicach…”,
„Bo mój chłopak jest strażakiem”,
„Orkiestry Dęte” i wiele innych.
Wizyta strażaków w przedszkolu była dla dzieci okazją do za-

poznania się z zawodem strażaka
a także przypomnienia sobie
ważnych treści na temat bezpieczeństwa. Dzięki uprzejmości
druhów dzieci poznały wóz oraz
sprzęt strażacki. Serdeczne podziękowania dla strażaków z OSP
Iwanowice: naczelnika p. Adama
Dusza oraz państwa Marzeny
i Pawła Karnia za obecność, poświęcenie czasu podopiecznym
przedszkola oraz podzielenie się
pasją i wiedzą na temat zawodu strażaka. Wspominając entuzjazm z jakim nasi przedszkolacy zareagowali na wizytę
strażaków w naszym przedszkolu jesteśmy pewni, że zawód
strażaka wzbudził wśród dzieci duże zainteresowanie.
Zapewne dzieci za kilka lat zasilą młodzieżowe drużyny
ochotnicze, czego serdecznie życzymy zarówno „słonecznym”
przedszkolakom oraz wszystkim jednostkom OSP w Gminie
Iwanowice.
Kinga Siuta
2(58)/2022
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SP Celiny

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
W tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu z Języka
Angielskiego zadaniem uczniów klas III, było stworzenie
komiksu w języku angielskim na temat związany z rodziną,
zgodnie z motywem przewodnim ‘MY SUPER FAMILY
AND ME’.

Do konkursu zgłoszono wiele interesujących prac z Niepublicznej SP im. Leonardo DaVinci w Sułkowicach, SP im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach, SP im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Publicznej SP im. św. Jana Bosko w Celinach.
Jury oceniało nadesłane prace pod kątem wartości językowej,
oryginalności i pomysłowości w zakresie przedstawienia tematu. Na ocenę wpływała również ciekawa akcja i interesujące
zakończenie komiksu oraz jego estetyka.
Uczniowie wykazali się nie tylko bardzo dobra znajomością języka angielskiego, ale również bogatą wyobraźnią i kreatywnością. Nadesłane historie udowadniają, że dzięki rodzinie
wszyscy mamy super moc.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Małgorzata Pacanowska

SP Celiny

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Tę książkę warto przeczytać”
VI ogólnopolski konkurs plastyczny
rozstrzygnięty!
Ogłaszamy wyniki konkursu, który oceniany był w dwóch kategoriach wiekowych:
Grupa 11-12 lat
1 miejsce- Justyna Kowalczyk,
2 miejsce - Julia Gębalska
3miejsce - Krzysztof Winiarski
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Grupa 13-15 lat
1 miejsce - Julia Marchańska
2 miejsce - Oliwia Cieklińska
3 miejsce - Julia Kołek

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
tegoroczną edycję i zapraszamy do
udziału w kolejnych.

Paulina Bielawska

SP Celiny

Konkurs recytatorski
W naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski
o tematyce ,, Wiersze o przyrodzie są dzisiaj w modzie''.
Walka była zacięta, poziom wyrównany, a jury wyłoniło
zwycięzców:

I miejsce: Zuzia Mikoś
II miejsce: Zosia Sajnog
III miejsce: Ola Mysiak, Laura Kwiecień, Emilia Nowak
wyróżnienie trafiło do Michała Gądka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!!
Agnieszka Pluta

SP Celiny

XVI Gminny Konkurs Wiedzy o Krakowie

28 kwietnia odbył się w Szkole
Podstawowej w Celinach tradycyjnie już przez nas organizowany Gminny Konkurs Wiedzy o
Krakowie.

Po trzyletniej przerwie z radością
powróciliśmy do „spacerów” po
stołecznym mieście i jego okolicach. Rozpoczęliśmy od miejsca,
w którym zatrzymaliśmy się przed
pandemią. Wyruszyliśmy zatem
spod Wawelu – tym razem na zachód, w stronę Śląska. Każdy krakowianin domyśli się, że mowa
o Zwierzyńcu i dawnym Półwsiu Zwierzynieckim. Zwiedziliśmy pięknie rozłożony nad Wisłą klasztor sióstr norbertanek,
kościół św. Salwatora, kaplicę św. św. Judyty i Małgorzaty, dwa
spoglądające na siebie z dwóch brzegów Wisły wzgórza
klasztorne – kamedułów na Bielanach i benedyktynów oraz
dwa piękne pomniki patriotyzmu naszych przodków – Kopiec
Kościuszki i Kopiec Piłsudskiego. Miejsca te przesycone są
obecnością błogosławionej Bronisławy, jej modlitwą i zatroskaniem o losy klasztoru, ale i całego miasta, a nawet Królestwa Polskiego. Dziś błogosławiona córa Odrowążów jest patronką całej Polski.
Tegoroczny temat ubarwiło kilka zwierzynieckich legend
związanych z historią tego miejsca – o dzwonie topielców, Lajkoniku, Skałkach Panieńskich czy tynieckiej studni. Nie brakło
też krakowskich legend w recytacji uczestników części recytatorskiej konkursu. Usłyszeliśmy opowieść o królu Kraku, jego
Kopcu i Rękawce, tradycyjnym odpuście we wtorek po Wielkanocy,
W konkursie wzięły udział drużyny z pięciu szkół – z Celin, Damic, Poskwitowa, Sieciechowic i Widomej. W części recytatorskiej wystąpiło czworo uczniów.
Spotkanie po trzyletniej przerwie rozpoczął hejnał mariacki
i pięknie wierszem opowiedziana legenda o kościele mariackim wyrecytowana przez Maję Kiereś, uczennicę klasy czwartej. Następnie uczniowie w trzyosobowych drużynach pisali

godzinny test. Po eleganckim i smacznym poczęstunku odbył
się quiz powiązany z prezentacją. Za poprawne odpowiedzi
uczniowie zdobywali cukierki. Najlepszym w tej konkurencji
i zarazem zdobywcą tytułu „Miłośnika Krakowa” oraz głównej
nagrody konkursu okazał się Kamil Tarko, uczeń szkoły w Poskwitowie. Gratulujemy mu ogromnej wiedzy i pasji poznawania
starego Krakowa. Tylko jednym cukierkiem przegrała z Kamilem
Hania Żurek ze szkoły w Damicach. Wykazała się również
wiedzą, a także logicznym rozumowaniem, którego też trzeba było użyć, np. rozszyfrowując daty wydarzeń przedstawionych na zdjęciach.
W tegorocznych zmaganiach zespołowych I miejsce zajęła
drużyna z Poskwitowa (Natalia Tarko, Daniel Celej, Kamil Tarko), II miejsce – drużyna z Damic (Natalia Mularczyk, Zuzanna Jonas, Hanna Żurek), III miejsce – drużyna z Sieciechowic
(Zuzanna Patoła, Krzysztof Wącławski, Damian Czekaj).
W Konkursie Recytatorskim I miejsce zajęła Zuzanna Kralka
z Damic, II – Wiktor Żuradzki z Widomej, III – Paula Kusiak
z Poskwitowa.
Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu
Gminy Iwanowice, ze środków finansowych GPPiRPA oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, a także z budżetu szkoły w Celinach.
Mamy nadzieję, że nic już nie stanie na przeszkodzie, aby kontynuować konkurs o Krakowie i za rok spotkać się na jego XVII
z kolei edycji.
Agata Ziobro
2(58)/2022
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SP Widoma

Oddział Przedszkolny „B”
w Coniraya – Zagrody alpak
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W dniu 20 maja br. dzieci z Oddziału Przedszkolnego „B”
udały się na wycieczkę do bardzo ciekawego i miłego
miejsca jakim jest Coniraya – zagroda alpak (Gminia Michałowice).

Zerówkowicze tego dnia mieli okazję zobaczyć cudowne
zwierzęta, a także zapoznać się z hodowlą koni, wielbłądów,
alpak i lam. Alpaki pochodzą z krajów Ameryki Południowej:
Peru, Chile i Boliwii. W swej ojczyźnie zostały w dramatyczny sposób zdziesiątkowane przez hiszpańskich zdobywców
i zastąpione przez owce. Obecnie trwają tam prace nad ponowną stabilizacją alpaczej populacji. Alpaki należą do rodziny wielbłądowatych i są spokrewnione z lamami, guanako, wikuniami, a także z dobrze nam znanymi wielbłądami. Alpaki dostarczają nam nie tylko wełny, która jest bardzo zdrowa i miła
w dotyku, a także ludzie często korzystają z zajęć terapeu-
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tycznych w towarzystwie tych miłych zwierząt. Dzieci bardzo
chętnie podjęły się karmienia alpak, na ich twarzach zagościły
ogromne uśmiechy. Na zakończenie wspólnie odwiedziliśmy
zagrodę z wielbłądami.
Magdalena Dyląg – Dziedzic
Wiktoria Kabalak

SP Widoma

Słodki Kiermasz
W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego Szkolne Koło Caritas często organizuje różne akcje charytatywne. Opiekunem Koła jest Pani Elwira Żuradzka, która jest inicjatorką wielu projektów. Uczniowie należący do
Szkolnego Koła Caritas 17 maja br. zorganizowali „Kiermasz Słodkości”.

Na kiermasz można było przynieść własne wypieki, które następnie były sprzedawane w szkolnej jadalni. Do wyboru kupujących były: babeczki, żelki, babki, rogaliki oraz przeróżne
ciasta. Zainteresowanie kiermaszem i zaangażowanie ze strony uczniów było ogromne, dlatego też Szkolne Koło Caritas
zdecydowało o powtórzeniu akcji. Drugi kiermasz odbył się 23
maja. Lecz tym razem wydarzeniu towarzyszył ogromny plakat promujący, przez co słodkości rozeszły się w błyskawicznym tempie. Bardzo cieszymy się, że uczniowie zaangażowa-

li się w akcję i przynieśli do nas swoje domowe wypieki. Dochód ze sprzedaży słodkości będzie przeznaczony na potrzeby Hospicjum im. Bł. s. Bernardy Jabłońskiej w Miechowie.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację kiermaszu, a „klientom” za wykupienie naszego „towaru”.
Maria Twardowska - kl. VI

SP Widoma

Trochę inna lekcja – spotkanie z rodzicem
wykonującym ciekawy zawód

W ramach poznawania ciekawych
zawodów zaprosiliśmy do klasy
trzeciej jednego z rodziców naszych uczniów - pana Jakuba Mielczarka, który opowiedział o swojej
pracy.
Poprowadził lekcję informatyczną, zapoznając uczniów z podstawami programowania strony www. Tata Patryka
jest programistą czyli osobą, która two-

rzy programy komputerowe w oparciu
o konkretny język programowania. Trzecioklasiści zadawali mnóstwo pytań związanych
z jego pracą. Wszyscy chcieli wiedzieć, jakie
warunki należy spełnić, aby móc wykonywać
zawód programisty. Pan Mielczarek cierpliwie
odpowiadał na zadawanie pytania.
Dziękujemy za ciekawą lekcję i udzielenie odpowiedzi na wszystkie nasze pytania.
Wychowawczyni klasy III
wraz z uczniami
2(58)/2022
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Piknik Kolorowy Dzień

To był naprawdę Kolorowy Dzień! Dziękujemy Wam za spędzenie go z nami. Pogoda dopisała, a uśmiechy na twarzach dzieci dowodzą, że wszystkie przygotowane atrakcje były trafione!
Konkursy z nagrodami, darmowe lody,
popcorn, wata cukrowa, dmuchańce, Minionek, brokatowe tatuaże, malowanie
twarzy, bańki mydlane a przede wszystkim
mnóstwo świetnej zabawy i radości - to
wszystko działo się w niedzielę 29 maja br.
podczas Pikniku "Kolorowy dzień" z okazji dnia dziecka. Cieszymy się z tak ogromnej frekwencji!

Gratulujemy dzieciom, które odważyły się
wziąć udział w konkursach i pokonać przygotowane tory przeszkód oraz wykonać zadania sprawnościowe.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo
i wspólne świętowanie w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Biskupicach.
Za pomoc w organizacji pikniku dziękujemy: OSP Biskupice, KGW Biskupice oraz
Spółdzielni Socjalnej "Nad Dłubnią".
Zespół GCKiB
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Nowości czytelnicze w Gminnej Bibliotece
w Iwanowicach
posiadaczami całej serii 6 książek Pana
Poety, którego mieliśmy przyjemność
gościć w GCKiB, na spotkaniu autorskim z przedszkolakami z Iwanowic
- w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek.
Serdecznie zapraszamy naszych Czytelników, a także wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą nowości czytelniczych.
W słoneczne dni można poczytać na
leżakach w naszym ogrodzie.

W maju br. Gminna Biblioteka
w Iwanowicach zakupiła nowości
czytelnicze. Dzięki temu zbiory naszej
biblioteki w Iwanowicach powiększyły się o aż 82 książki rożnego gatunku - te, które nasi Czytelnicy kochają
najbardziej i najchętniej wypożyczają.

Każdy Czytelnik znajdzie wśród nich
coś dla siebie. Zbiory naszej biblioteki
w Iwanowicach zostały zasilone między
innymi w literaturę dla dzieci, lektury
szkolne, a także literaturę dla dorosłych
(tj. kryminały, thrillery, literaturę obyczajową/ romans, biografię).
Nasze Biblioteki, czyli zarówno Biblioteka
Główna w Iwanowicach, jak i jej Filie:
w Sieciechowicach i na Widomej stały się

XIX edycja ogólnopolskiego
programu Tydzień Bibliotek

Hasło edycji brzmi „Biblioteka – świat w jednym miejscu” i odnosi
się do biblioteki jako mikro- i makrokosmosu jednocześnie.
Wystarczy wejść do biblioteki – i można być tu, a zarazem wszędzie.
Wystarczy sięgnąć po wybraną książkę, by znaleźć się w XIX-wiecznej
Anglii, w starożytnym Rzymie, na Alasce albo wyruszyć w Kosmos czy świat
bajek.

Tu zebrana jest wiedza o wszystkim: o literaturze i fizyce kwantowej,
o historii, wędkarstwie, sztuce. Żadne z tych pytań nie pozostanie bez odpowiedzi.
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Pamiętajmy - czytanie książek pobudza
naszą wyobraźnie, kreatywność, daje
nam większy zasób słów, a także pozwala nam na przeniesienie się
w książkową historię.

Spotkanie autorskie z Panem Poetą

Tydzień Bibliotek to program promocji czytelnictwa i bibliotek, który odbywa się co roku w całej Polsce dniach
8 – 15 maja. Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek to
„Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

W naszej Gminnej Bibliotece mieszczącej się w GCKiB w Iwanowicach Tydzień Bibliotek rozpoczął się już 05.05 spotkaniem
autorskim z Panem Poetą, którego postacie z książek mówiły
do wszystkich dzieci z Przedszkola ,,Słoneczne” w Iwanowi-

cach. Na tym niezwykłym potkaniu,
bohatera - pacynkę
można było dotknąć, a ,,Kurę co
tyła na diecie” można było nakarmić
zdrowymi przekąskami czyli owocami
i warzywami. W trakcie jednej z zabaw dzieci tworzyły falujące
morze z balonów wypełnionych ziarenkami, które naśladowały
prawdziwy szum fal. Dzieci wysłuchały też bajki o ,,Kaczce co
przebrała miarkę” i godzinami stroiła się na randkę z kaczorem
spóźniając się na nią o jeden dzień. Pan Poeta udostępnił dzieciom całą kaczą garderobę, a nasi milusińscy przebierając się
w różne bajkowe postacie, tworzyli niepowtarzalne kreacje.
Na zakończenie spotkania każdy przedszkolak otrzymał na pamiątkę balonowego ptaka a dzieci podziękowały autorowi kwiatami i głośnym dziękujemy! Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz
Pan Poeta u nas zagości.
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„Co się wydarzy dalej ???”
- opowieści Iwanowickich Czytelników

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, czytelnicy odwiedzających w dniach 9-13 maja Bibliotekę w GCKiB
w Iwanowicach mogli wcielić się w rolę autorów literackich i dopisać własny fragment wspólnej opowieści Iwanowickich Czytelników. Zapraszamy do lektury. Psst! Każdy fragment opowieści kolejnych autorów zapisujemy inną czcionką.
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Lekcje biblioteczne „Biblioteka Oczami Dzieci”

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 9 maja br.
w GCKiB w Iwanowicach gościliśmy pierwszoklasistów
ze SP im. Jana Pawła II w Iwanowicach.
Uczestnicy warsztatów "Biblioteka
Oczami Dzieci" doskonale poradzili
sobie z zadaniem
wykonania okładki
książki. Efektem
niespełna godziny
wytężonej pracy
jest 17 kolorowych,
zaskakujących okładek.
Wszystkie prace
zobaczyć można na wystawie w GCKiB. Pierwszoklasiści po
zapoznaniu się z biblioteką, zapisali na tablicy "CHCEMY

Lekcje biblioteczne
„Gra wyobraźni”

CZYTAĆ" tytuły i tematy ulubionych książek. Być może niektóre z propozycji dzieci, pojawią się niebawem w zbiorach naszej biblioteki. Zajęcia poprowadziły pani kierownik bibliotek
Barbara Ciaćma oraz Katarzyna Machnik.

W drugim dniu Tygodnia Bibliotek 9.05 br. gościliśmy
pierwszoklasistów ze SP im. Jana Pawła II z Iwanowic.
W ramach warsztatów „Biblioteka Oczami dzieci” najmłodsi wykonali okładkę do ulubionej książki. Powstało
17 wspaniałych prac. Obrazki oglądać można na wystawie w GCKiB.

Pierwszoklasiści po zapoznaniu się z zasadami korzystania
z biblioteki, zapisali na specjalnej tablicy „CHCEMY CZYTAĆ”
tytuły książek, które chcieliby w przyszłości przeczytać.
Drugą grupą odwiedzającą Bibliotekę Główną w tym samym
dniu byli trzecioklasiści ze SP z Iwanowic. Po zapoznaniu ze
zbiorami biblioteki, uczestnicy zajęć „Gra wyobraźni” na pod-

stawie wylosowanych obrazków stworzyli własne fantastyczne opowiadania oraz niesamowite historie. Najciekawsze prace zostały nagrodzone, a pozostałe dzieci otrzymały nagrody pocieszenia. Tablica ,,Chcemy Czytać‘’ wypełniła się nowymi tytułami książek.
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Lekcje biblioteczne „Mój ulubiony bohater książkowy”

Dnia 10.05 br. grupa uczniów z kl. II SP z Iwanowic zapoznała się z biblioteką. Dzieci brały udział w zajęciach
plastycznych pt. ,,Mój ulubiony bohater książkowy” rysując
swoje ulubione postacie z literatury.

Jury wybrało 3 prace, które zostały nagrodzone . Wszystkie
dzieci otrzymały małe upominki oraz słodkie „co nie co”. Wykonane podczas zajęć prace można oglądać na wystawie
w GCKiB w Iwanowicach.
Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek staraliśmy się zachęcić i pozyskać jak najwięcej nowych czytelników poprzez
rozmaite akcje, zabawy i zajęcia mające na celu rozbudzenie
pasji czytania. Wydarzenia miały także pokazać, że biblioteka to rzeczywiście „Świat w jednym miejscu”.
Dziękujemy wszystkim dzieciom i dorosłym, którzy aktywnie
uczestniczyli w Tygodniu Bibliotek i zapraszamy do naszych
placówek po nowości wydawnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Lekcje biblioteczne dla klasy III
Szkoły Podstawowej w Poskwitowie

W dniu 19 maja br. w Głównej Bibliotece GCKiB w Iwanowicach mieliśmy przyjemność gościć uczniów z klasy III
ze Szkoły Podstawowej w Poskwitowie, wraz z Paniami:
Karoliną Ziarko i Kamilą Rajpold na lekcji bibliotecznej.

Dzieci zapoznały się z działami bibliotecznymi, biblioteką, a także
z nowościami czytelniczymi, między innymi z serią książek Pana Poety, Krowy Matyldy i wieloma innymi. Chętnie odpowiadały na zadawane pytania związane z biblioteką i z zapałem uczestniczyły w
dyskusji, a także odgadywały zagadki książkowe. Na lekcji bibliotecznej dzieci poznały projekt „Mała książka wielki człowiek” realizowany w bibliotekach na terenie naszej gminy. Uczniowie z zapałem dołączyli do zabawy polegającej na tworzeniu wspólnej opo-
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wieści - udało nam się stworzyć historię fantastyczną, przy której
było dużo śmiechu i zaskakujących zdarzeń. Na koniec p. Katarzyna
Machnik poinstruowała dzieci jak wypożyczać książki, jak ich szukać na półkach, a także zachęcała do odwiedzania naszych bibliotek.
Każde dziecko otrzymało słodki upominek, a także zakładki do
książki (która zwyciężyła w konkursie na zakładkę „Oczami wyobraźni”- autorstwa ich koleżanki ze szkoły). Bardzo dziękujemy
za odwiedziny i zapraszamy ponownie.
Bardzo cieszymy się z tak licznego zainteresowania szkół lekcjami bibliotecznymi w naszych bibliotekach! Jest nam ogromnie miło,
że doceniacie naszą pracę i wysiłek, dziękujemy!
Katarzyna Machnik
Barbara Ciaćma

SP Widoma

Ogólnopolski Tydzień
Bibliotek w filii Widoma
Świat w jednym miejscu – takie hasło przyświecało tegorocznemu Tygodniowi Bibliotek. Również i my przygotowaliśmy wydarzenia promujące to hasło.

Z początkiem maja
naszą szkolną bibliotekę oraz gminną
bibliotekę filia w
Widomej odwiedziła grupka małych
poszukiwaczy nowości książkowych
z oddziału przedszkolnego B. Dzieci
uczciły święto bibliotekarzy i bibliotek pięknymi bajkowymi przebraniami.
Wszyscy przenieśli
się do świata bajek.
Dużą atrakcją było
czytanie książki
Herve Tullet Naciśnij mnie – to książka którą trzeba przekręcać, naciskać, na którą
trzeba dmuchać, której trzeba klaskać … interaktywna i niezapomniana. Następnie z czarodziejskiego worka dzieci losowały przedmioty, po których miały za zadanie odgadnąć tytuł książki : koszyczek – „Czerwony Kapturek”, zapałki –
„Dziewczynka z zapałkami”, kawałek drewna – „Pinokio”, jabłko
– „Śpiąca Królewna”, pantofelek – „Kopciuszek” itd…

Na kolejnych gości w bibliotece czekało już pyszne gorące kakao. Po wybraniu dowolnej literatury, w ciszy i skupieniu dzieci oddały się czytaniu ulubionych pozycji książkowych. Na koniec każdy mógł przedstawić i polecić swoją książkę przedstawiając z niej kilka ciekawych wątków, ale nie zdradzając zakończenia.
Pełni pozytywnej energii jesteśmy gotowi na kolejne poczynania biblioteczne.

Lekcje biblioteczne „Alfabet biblioteczny”

W dniu 23 marca br. w Głównej Bibliotece w Iwanowicach mieliśmy przyjemność gościć dzieci z klas 1-5
Szkoły i Przedszkola im. Leonarda Da Vinci w Sułkowicach z p. Agnieszką Rup, p. Patrycją Wieczorek oraz
z p. Grzegorzem Banaszkiem.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w rozmowie o bibliotece,
zaangażowały się w grę „Alfabet biblioteczny”, świetnie poradziły sobie w odgadywaniu „Książkowej trasy”, a także odpowiadały na zadane pytania i zagadki. Na lekcji bibliotecznej
dzieci dowiedziały się jak wypożyczać książki, jak są ułożone
w bibliotece i co zrobić, aby zapisać się do biblioteki. Dowiedziały się o najważniejszych założeniach projektu „Mała
książka wielki człowiek” realizowanego w naszych bibliotekach,
a także o konkursie na zakładkę do książki „Oczami wyobraźni”.
Na koniec zajęć dzieci dostały ręcznie robione zakładki i drobne upominki. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy ponownie!
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EKO Warsztaty – domki dla owadów

W dniu 19 maja br. w ogrodzie GCKiB
w Iwanowicach odbyło się spotkanie
z cyklu EKO Warsztatów, na którym
gościliśmy przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak wielką rolę
w życiu człowieka odgrywają owady. Bogatsi o nową wiedzę
zabrali się ochoczo samodzielnego przygotowania domków dla
owadów. Efektem pracy jest ponad 20 nowych domków, które dzieci zabrały do zamontowania wraz z rodzicami w swoich ogrodach.
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EKO Warsztaty – EKO Torba z koszulki

W dniu 09.06 br. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek odbyło się kolejne spotkanie z Cyklu EKO Warsztatów.
Uczestnicy mieli możliwość wykonania EKO Toreb z niepotrzebnych T-shirtów. W ruch poszły nożyczki, kolorowe
farby i maszyna do szycia. Tym sposobem powstały unikalne, przyjazne środowisku torby wielokrotnego użytku!
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EKO warsztaty
– króliczek wielkanocny
Chcemy pochwalić się pięknymi pracami, które wykonali uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu EKO Warsztatów. Na zakończenie zajęć koszyczki świątecznych
zajączków wypełniliśmy czekoladowymi niespodziankami. Po zjedzeniu słodyczy pojemniczki mogą posłużyć do
zasiania wielkanocnej rzeżuchy.

EKO WARSZTATY – piórnik z jeansu

Kolejny raz na zajęciach z cyklu EKO Warsztatów potwierdziliśmy, że działania proekologiczne nie muszą być
nudne.

Jednym z nich jest minimalizowanie ilości odpadów poprzez
wykorzystywanie ich jako zasobu, który można ponownie przetworzyć. Tak też zrobiliśmy z używanymi jeansami. Kreatywnie spędziliśmy czas, a z resztek materiałów powstały niezbędne
w każdym szkolnym plecaku piórniki.

Konkurs Biblioteczny
„Oczami Wyobraźni”
W marcu br. GCKiB w Iwanowicach zaprosiło dzieci ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Iwanowice do udziału w konkursie na zakładkę do książki. Spośród 17 prac użytkownicy
Facebooka w głosowaniu wybrali zwycięzców:
1 miejsce - Agnieszka Burda (324 głosy)
2 miejsce - Lidia Znamirowska (269 głosów)
3 miejsce - Wojciech Obrusik (249 głosów).
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VII Konkurs
na Wielkanocną Pisankę

Gratulujemy laureatom VII Konkursu na wielkanocną
Pisankę, którego przedmiotem było wykonanie dowolną
techniką Rodzinnej Pisanki wielkanocnej, w formie przestrzennej (kształt jaja).
Jury nagrodziło:
1 miejsce – Rodzina Obrusików
2 miejsce – Rodzina Kaczmarczyków
3 miejsce – Rodzina Pikul.

Konkurs literacki „Pocztówka dla Mamy”
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne, pełne emocji prace! Komisja Konkursowa po zapoznaniu ze wszystkimi wierszykami, nagrodziła:
Kategoria wiekowa - do klasy III:
1 miejsce: Sabina Soczówka
2 miejsce: Nadia Kurbiel
Kategoria wiekowa - klasy IV-VI:

1 miejsce: Michał Jędrychowski
2 miejsce: Jakub Kmita
3 miejsce: Dariusz Gołżyniak

Kategoria wiekowa - klasy VII-VIII:
1 miejsce: Natasza Kobińska
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Oficjalne zakończenie
sezonu Iwanowickiej
Akademii Futbolu
Koniec roku szkolnego powoli
dobiega końca, tym samym jak
co roku akademia kończy sezon
rozgrywkowy 2021/22.
W ubiegły piątek, w Centrum
sportowym w Maszkowie miało
miejsce oficjalne zakończenie
sezonu. To było niezwykłe wydarzenie na którym zgromadziło
wiele osób.

Pokazy taneczne grup cheer, rozgrywki piłkarskie, wspierający rodzice oraz specjalni goście Youtuberzy Ekipa Justka w składzie: Justek, Wika, Vektor oraz Zwykły Kibic, dmuchańce, malowanie twarzy, sztuczny śnieg, bańki mydlane to wszystko

ubarwiło nasze wydarzenie, na którym zgromadziło się ponad
100 dzieci (piłkarzy oraz grupy taneczne), które zaprezentowały swoje umiejętności piłkarzom oraz rodzicom.
To był piękny widok ! Udana pogoda w tym dniu była zwieńczeniem całego udanego sezonu 21/22 za który serdecznie
dziękujemy.
W imieniu Stowarzyszenia dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom, sympatykom, sponsorom, instytucjom
wspierającym za swój wkład w rozwój naszej akademii
i społeczności. Dzięki wam rośniemy w siłę z każdym rokiem.
Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę na zakończeniu.
Wielkie podziękowania dla Rodziców i Sympatyków Klubu za
pomoc w organizacji wydarzeń w roku 2021/2022.

Dynamic Cup II
Ponad 150 pełnych energii dzieciaków, 16 drużyn, trenerzy z ogromną pasją, świetna pogoda i fantastyczna atmosfera stworzona przez zgromadzonych rodziców i gości w Gminie Iwanowice na sportowym obiekcie w Maszkowie, podczas turnieju piłkarskiego dla najmłodszych grup.
Formuła tego wydarzenia oraz miejsce niezmiennie tak jak rok
temu w Maszkowie. Dużo grania bo aż na 4 boiskach jednocześnie, każdy z każdym, pamiątki, medale i piękny krajobraz
do rywalizacji, z placem zabaw dla dzieci. W tym roku w związku
z bliskim terminem dnia dziecka, na nasze pociechy czekały dodatkowe atrakcje w postaci mi.n. dmuchańcow.
Turnieje odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych Rocznik 2015 i starsi oraz Rocznik 2013 i młodsi.
Głównymi bohaterami tego wydarzenia były nasze dzieci oraz

zaproszone drużyny z regionu i nie tylko, gościliśmy zespoły
z woj. Świętokrzyskiego - Kszo Galacticos Ostrowiec Świętokrzyski, Akademia DAP Kielce oraz małopolski: Akademia
Puszcza Niepołomice, Nadwiślanka Nowe Brzesko, Juvenia
Prandocin, Akademia Polonia Wilczkowice, Akademia Sportu Słomniki.
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Wizyta Łukasza Smółki
Marszałka Województwa
Małopolskiego
W dniu 13 czerwca br. gościł w gminie Iwanowice Pan
Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

W trakcie wizyty Pan Marszałek spotkał się z Wójtem Gminy Iwanowice oraz pracownikami Referatu Inwestycyjnego,
sołtysami miejscowości Przestańsko i Sieciechowice, Księdzem
Proboszczem Ryszardem Suchanowskim oraz druhami z OSP
Biskupice. Panu Marszałkowi towarzyszył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Pan Marek Piekara.

W trakcie spotkań omawiano tematy związane z inwestycjami na rzecz gminy Iwanowice, w tym m.in. kwestie modernizacji drogi wojewódzkiej, dróg dojazdowych do pól i budowy
chodnika w Domiarkach, kwestie dofinansowania remontu obejścia kościoła św. Andrzeja w Sieciechowicach oraz odnowienia
wnętrza kościoła Trójcy Świętej w Iwanowicach. Podczas spotkania z druhami z OSP Biskupice omawiano potrzeby jednostki i jej plany na przyszłość.
Dziękujemy wszystkim za merytoryczne rozmowy dotyczące
działań na rzecz rozwoju Gminy Iwanowice.
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