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1 lipca 2021 r. ruszył kolejny nabór w programie
priorytetowym Mój Prąd. Celem programu jest
zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikro-
instalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.

Ubiegający się o wsparcie z NFOŚiGW mogą liczyć na:
• dofinansowanie instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która

jest zakończona i podłączona do sieci OSD,
• dofinansowanie do 3 tys. zł (nie więcej niż 50%

kosztów kwalifikowanych),
• prostsze zasady aplikowania - wnioski będą składane

wyłącznie drogą elektroniczną.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na
zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię
elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą
umowę kompleksową regulującą kwestie związane

z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej
wytworzonej w mikroinstalacji.

Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie w formie
dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji
wchodzącej w skład przedsięwzięcia - nie więcej niż 3 tys.
zł na jedno przedsięwzięcie.

Nabór wniosków prowadzony jest od 1.07.2021 r. do
22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

ZMIANYWPROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE!
Wyższe progi dochodowe

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg
dochodowy wzrósł do kwoty 2189 zł (o 229 zł w stosunku
do poprzedniego). Z kolei dla gospodarstw wielo-
osobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł, czyli
do poziomu 1564 zł na osobę.

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym
standardzie

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie
„Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe
będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na
pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje
do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych
kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania.
W podwyższonym poziomie dofinansowania dotacja ta
wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2021 r. do wydania
zaświadczenia o dochodach uprawniającego do sko-
rzystania z podwyższonego progu dofinansowania będzie
brany dochód osiągnięty w 2020 r. W związku z tym
w okresie od 1 sierpnia do czasu publikacji obwieszczenia
Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego zawiesza się wydawanie zaświadczeń
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego w gospodarstwach domowych w których
członkowie uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.
Obwieszczenie Prezesa GUS ustawowo musi zostać
opublikowane w terminie do 23 września.

Skorzystaj z dofinansowania i skontaktuj się z Ekodoradcą
- tel: 797 016 658, e-mail: czystepowietrze@iwanowice.pl.
Kontakt jest możliwy w poniedziałki w godz. 12:00-17:00
oraz czwartki w godz. 11:00-16:00
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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.

DOOR-TO-DOOR
U��ug� �r�n�p��� �n���i�u���eg�

CZYSTE POWIETRZE
Pro�r�� �r��k�lo�i����

Smog – cichy truciciel

Dołącz do walki ze smogiem z programem „Czyste Powietrze”
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy plan działań zaprojektowany wcelu poprawy jakości powietrza
oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzezwymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynkówmieszkalnych jednorodzinnych.

O programie
Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osóbfizycznych, które są:

Wsparcie finansowe

Podstawowy poziomdofinansowania

Podwyższony poziomdofinansowania

właścicielami/współwłaścicielami budynkumieszkalnego jednorodzinnego lub

wydzielonegow takim budynku lokalumieszkalnego zwyodrębnionąksięgąwieczystą.

dotacji

dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze)

Czy jest się czego bać?
Każdego rokuwPolsce z powodu złej jakości powietrza umiera 45 tysięcy osób, czyli średniej
wielkościmiasto! Smog zagraża układowi oddechowemu, nerwowemu, rozrodczemu i krwionośnemu.
Naukowcy niemają wątpliwości, że zła jakość powietrza szkodzi zdrowiu płodu.Wpływa także na ogólne
pogorszenie samopoczucia i nasila objawywielu dolegliwości, między innymi alergii.

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

ogrzewanie pomieszczeń przestarzałymi
piecami i kotłami oraz paliwem niskiej jakości

emisja spalin
samochodowych

Podstawowe źródła problemu

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 głównejmierzewynika z ogrzewania domów
jednorodzinnych przy pomocy pieców i kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają standardów emisyjnych.

Wprzypadkuprowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta uprawnionegodo podwyższonegopoziomudofinansowania, jegorocznyprzychód
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zarok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętnymiesięcznydochód, nie mógł
przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnegowynagrodzenia za pracęokreślonegow rozporządzeniuRadyMinistrówobowiązującymwgrudniu
rokupoprzedzającego rok złożeniawnioskuo dofinansowanie.

Dochód roczny
wnioskodawcy

do 100 000 zł

Miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego

do 1 564 zł wgospodarstwie wieloosobowym
do 2 189 zł wgospodarstwie jednoosobowym

Wsparcie do kwoty
20 tys. zł

Narzędziemwosiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięćrealizowanych przez beneficjentówuprawnionych do
podstawowegopoziomudofinansowania oraz beneficjentówuprawnionych do podwyższonego poziomudofinansowania.

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 (wfośigw) obejmujące swoimdziałaniem teren
województwa, w którym jest zlokalizowany budynek/lokalmieszkalny objęty wnioskiem.
Wwypełnianiu i składaniu wniosków pomagają teżgminy, któremają podpisane zwfośigw porozumienia dotyczące
programu „Czyste Powietrze”. Możesz również skorzystać ze ścieżki internetowej, na rządowymportalugov.pl, bez
wychodzenia z domu.Wniosek możesz złożyć teżza pośrednictwembanku, który przystąpił do programu o ile chcesz
skorzystać z dotacji z przeznaczeniemna częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze).



Już 1 lipca 2021 r. startuje Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków (CEEB). Na mocy nowelizacji
ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów od 1
lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu
będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła
lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków.

Jak złożyć deklaracje

Deklaracje można składać elektronicznie z wykorzystaniem
profilu zaufanego i dowodu osobistego z warstwą
elektroniczną na stronie https://zone.gunb.gov.pl lub
papierowo wypełniając deklaracje i składając ją w właściwym
dla lokalizacji budynku Urzędzie Gminy. Złożenie deklaracji
jest obowiązkowe.

Terminy

Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw
zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji
masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw
zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r., deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni od momentu uruchomienia źródła
ciepła. Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie
grozi kara grzywny na podstawie art. 27h ustawy wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków.

Zachęcamy do jak najszybszego składania deklaracji. Pozwoli
nam to na dokładną identyfikację potrzeb inwestycyjnych
w walce z niską emisją.
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CENTRALNAEWIDENCJA
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Zrealizowano w ramach projektu LIFE-IPMALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera na stronie: powietrze.malopolska.pl/komunikaty

powietrze.malopolska.pl facebook.com/EkoMałopolska

powietrze@umwm.pl Zadzwoń: 12 63 03 100

Chcesz wiedzieć więcej?

f

Nie przegap terminów!
Uchwała antysmogowa
dlaMałopolski*

KRAKOWSKI
ALARM
SMOGOWY

* W Krakowie obowiązuje tzw.: uchwała antysmogowa dla Krakowa, której regulacje różnią się od uchwały antysmogowej dla Małopolski.
Jeśli jesteś z Krakowa, sprawdź co musisz wiedzieć: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Budujesz dom lub
wymieniasz stary piec?
Możesz montować wyłącznie
kocioł grzewczy spełniający
normy ekoprojektu.

Spalanie węgla niskiej
jakości (muły, floty, drobny
miał) oraz drewna i biomasy
o wilgotności powyżej 20%
jest zakazane.

Montujesz nowy
kominek? Pamiętaj,
że musi spełniać
wymagania ekoprojektu.

Masz kociołwęglowy 3 lub 4 klasy?
Jeśli tak, to masz czas do końca 2026 r.
na jego wymianę. Od 2027 r. korzystanie
z takiego urządzenia będzie zabronione.

Za naruszenie przepisów
uchwałyantysmogowej może być
nałożonymandat do 500 zł lub
kara grzywnydo 5 000 zł.

Masz kocioł węglowy: pozaklasowy,
klasy 1 lub 2? Jeśli tak, to masz czas
do końca 2022 r. na jego wymianę.
Od 2023 r. korzystanie z takiego
urządzenia będzie zabronione.
Dotychczas eksploatowane kotły 5
klasy mogą być nadal użytkowane.

CzyTwój kominek spełnia
wymagania ekoprojektu lub
posiada sprawność cieplną co
najmniej 80%? Jeśli nie,masz
czas do końca 2022 roku na
jego wymianę lub doposażenie
w elektrofiltr.

JUŻ
TERAZ!

DO
KOŃCA
2022

DO
KOŃCA
2026
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XXX Sesja Rady Gminy Iwanowice

31 marca 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice
odbyła się XXX 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 2021 - nr XXVIII/278/2021 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021r.,
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Iwanowice na lata 2021-2035,
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 zmiany Uchwały nr XXI/217/2020 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty;
5) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/294/2021 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 24 lutego 2021 r. odnośnie
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych;
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 udzielenie Powiatowi
Krakowskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadań
drogowych w 2021r., realizowanych w ramach poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach
powiatowych.

XXXI Sesja Rady Gminy Iwanowice

28 kwietnia 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice
odbyła się XXXI 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 2021 - nr XXVIII/278/2021 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021r.,
2) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej na
wykonanie zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa

na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich
Województwa Małopolskiego”;
3) w sprawie aktualizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Iwanowice na lata 2017-2023;
4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
najmu lokalu użytkowego położonego w budynku
Urzędu Gminy Iwanowice;
5) w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę części
działki nr 734/2 położonej w Iwanowicach
Włościańskich;
6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach;
7) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r.

XXXII Sesja Rady Gminy Iwanowice

26 maja 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice
odbyła się XXXII 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 2021 - nr XXVIII/278/2021 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021r.;
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Iwanowice na lata 2021-2035;
3) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Iwanowice na lata
2021-2026;
4) w sprawie zwolnienia z należnej w 2021 roku II raty
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży oraz zwrotu części tej opłaty;
5) w sprawie nieodpłatnego przejęcia ograniczonego
zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2151K
w miejscowości Narama w zakresie realizacji inwestycji
pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 600137K
w miejscowości Narama polegającej na budowie
chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją
nawierzchni, odc. o dł. 0,590 km oraz przebudowa
skrzyżowania z DP 2151K;
6) w sprawie nieodpłatnego przejęcia ograniczonego
zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej w zakresie
letniego i zimowego utrzymania chodnika zreali-
zowanego w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 773 w odc. 120 km 0+104,00 do km
0+810,63 w m. Iwanowice Włościańskie gmina
Iwanowice, polegająca na budowie chodnika, kanalizacji
deszczowej oraz budowie i przebudowie zjazdów
indywidualnych”.

XXXIII Sesja Rady Gminy Iwanowice

30 czerwca 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice
odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Iwanowice kadencji

ZESTAWIENIEUCHWAŁ
Ra�� G���� Iw�n��i��
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2018-2023. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady
Gminy Iwanowice Edward Stopiński.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy
Iwanowice za 2020 r.;
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Iwanowice za rok 2020.;
3) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Gminy Iwanowice za rok
2020.;
4) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwanowice
za 2020 r.;
5) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Iwanowice na rok 2021 - nr XXVIII/278/2021 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021r.;
6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi
Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację projektu
pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na
terenie Powiatu Krakowskiego”;
7) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Iwanowice na lata 2021-2026,
8) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Iwanowice
oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
9) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
najmu lokalu użytkowego położonego w budynku
Urzędu Gminy Iwanowice;
10) w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki położonej
w miejscowości Zalesie, gm. Iwanowice;
11) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Iwanowice dotyczącej działalności myjni
samochodowej w miejscowości Biskupice;
12) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Iwanowice dotyczącej przyłączenia do kanalizacji
nieruchomości położonej w miejscowości Sieciechowice
gm. Iwanowice.

XXXIV Sesja Rady Gminy Iwanowice

25 sierpnia 2021 r. w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice
odbyła się XXXIV 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 2021 - nr XXVIII/278/2021 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021 r.;
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Iwanowice na lata 2021-2035;

3) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/445/2018 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 9 sierpnia 2018 r. wraz
ze zmianą wynikającą z uchwały nr III/22/2018 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku, uchwały
nr VIII/77/2019 Rady Gminy Iwanowice z 30 kwietnia
2019 r. i uchwały nr XXVIII/281/2021 z 27 stycznia
2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy
Skała;
4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji
celowej z budżetu Gminy Iwanowice na dofinansowanie
wydatków bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych;
5) w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Iwanowice w roku szkolnym
2020/2021;
6) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Iwanowice;
7) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Iwanowice oraz przekazania go do zaopiniowania
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie;
8) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/182/2020 Rady
Gminy Iwanowice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszka-
niowym Zasobem Gminy Iwanowice na lata 2020-2024;
9) w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 232/3
położonej w miejscowości Damice;
10) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Iwanowice dotyczącej działalności myjni
samochodowej w miejscowości Biskupice;
11) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Iwanowice dotyczącej przyłączenia do kanalizacji
nieruchomości położonej w miejscowości Sieciechowice;
12) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach;
13) w sprawie powołania komisji doraźnej do
sprawdzenia czy wniosek mieszkańców z dnia 18 sierpnia
2021 r. o przeprowadzenie referendum odpowiada
przepisom ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 741).

Wszystkie uchwały dostępne są dla mieszkańców na
stronie internetowej www.iwanowice.pl > bip > rada >
uchwały
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REWITALIZACJA
WSIECIECHOWICACH
Zakończyliśmy kolejny projekt rewitalizacyjny. Nowe oblicze zyskało centrum
miejscowości Sieciechowice. W ramach zadania został przebudowany plac przed
kościołem i wykonany parking. Wybudowany został budynek usługowy
z ogólnodostępnymi toaletami, a całość została uzupełniona obiektami małej
architektury, stylowym oświetleniem oraz nasadzeniami zieleni wysokiej i niskiej.
Kompleksowym pracom konserwatorskim została poddana również figura
Świętego Jana Nepomucena.

Koszt inwestycji to ponad 2 615 000zł. Środki na ten cel w wysokości
2 473 000,00 zł pozyskaliśmy z tzw. pożyczki rewitalizacyjnej z Małopolskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

z życia Gminy • INFORMACJE •



KOLEJNEODCINKIKANALIZACJI SANITARNEJ

NIEODPŁATNAPOMOCPRAWNA

HALO,DOPŁACAMY!

DOTACJADLAORKIESTR
W związku z ogłoszeniem wyników konkursu
„Małopolskie Orkiestry Dęte 2021” mamy przyjemność
poinformować, że dwie orkiestry z Gminy Iwanowice
otrzymały dotacje na zakup instrumentów muzycznych!
Orkiestra Dęta „Hejnał” z Sieciechowic otrzymała
wsparcie w wysokości 8 000 zł, natomiast Orkiestra Dęta
„Naramianka” z Naramy w wysokości 6 000 zł.

Orkiestry dęte pozwalają zachować i pielęgnować tradycję
kulturową. Konkurs organizowany przez Województwo
Małopolskie ma na celu wsparcie orkiestr w tworzeniu
i szerzeniu kultury, rozwĳaniu pasji, talentów i aktywnych
postaw w różnych grupach wiekowych. Projekt został
zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa
małopolskiego. Dziękujemy zarządowi województwa,
a w szczególności Wicemarszałkowi Łukaszowi Smółce
za wsparcie działalności naszych orkiestr.

W tym roku oddaliśmy do użytkowania kolejne odcinki
kanalizacji sanitarnej. Całkowita wartość tych inwestycji
wyniesie ponad 3,5 mln złotych. Do sieci kanalizacyjnej
mogą się już podłączyć mieszkańcy Iwanowic Dworskich
(ulica Zielna oraz ulica Nad Dłubnią) oraz Iwanowic
Włościańskich (ulica Ojcowska). W ciągu miesiąca
powinniśmy także uzyskać zgodę PINB na podłączenie
mieszkańców Sieciechowic (ul. Zarzecze). Ponadto, w tym
roku planuje się zakończenie rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w Maszkowie (ul. Prosta, ul. Królewska oraz ul.
Zamoście).

W celu wykonania przyłącza do posesji należy
skontaktować się z Przedsiębiorstwem Komunalnym
„Nad Dłubnią” sp. z o. o. Do czasu podłączenia
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić
prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi i prze-
chowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości
ciekłych w ilościach zbliżonych do ilości zużywanej wody.
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy, przyjętego
Uchwałą Rady Gminy Iwanowice nr XIX/200/2016

z dnia 29 czerwca 2016 r., „właściciele nieruchomości
mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej”. Spółka komunalna w pismach
wysłanych do mieszkańców ww. ulic określi termin do
którego należy wykonać przyłącz kanalizacyjny.
W przypadku nie zrealizowania tego wymogu nastąpi
wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego
obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5
ust. 7 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010) oraz na
podstawie art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy nałożenie kary
grzywny. Wobec powyższego prosimy o niezwłoczne
przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
W celu uzyskania warunków przyłączenia prosimy
o kontakt z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Nad
Dłubnią” Sp. z o. o.

W związku z otrzymaniem dofinansowania unĳnego do
tych inwestycji Gmina Iwanowice zobligowana jest
przyłączyć do kanalizacji sanitarnej wszystkich
mieszkańców, którzy byli objęci tymi projektami.

Starostwo Powiatowe Powiatu Krakowskiego informuje,
iż od lipca zostały wznowione nieodpłatne, stacjonarne
porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie.

Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy
wcześniej umówić pod numerem telefonu 576-058-217
lub elektronicznie pod adresem www.np.ms.gov.pl/zapisy

Starosta Krakowski wraz z Urzędem Pracy Powiatu
Krakowskiego zapraszają do wzięcia udziału w projekcie
„HALO, DOPŁACAMY” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego, Oś Priorytetowa VIII – Rynek Pracy,
Działanie 8.2 – Aktywizacja zawodowa.

Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku.

Jego celem jest zwiększenie możliwości trwałego
zatrudnienia 290 osób bezrobotnych powyżej 30 roku
życia. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu
krakowskiego. Wszyscy uczestnicy będą objęci usługami
pośrednictwa pracy oraz indywidualnie dedykowanymi
usługami poradnictwa zawodowego. Założone działania
skierowane są przede wszystkim na uzyskanie trwałego
zatrudnienia poprzez subsydiowane zatrudnienie (prace

interwencyjne wraz ze zwrotem kosztów dojazdu).
Ponadto zostanie wykorzystany potencjał osób w wieku
powyżej 30 roku życia do rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

Wartością dodaną projektu będzie wsparcie małopolskich
przedsiębiorców w odbudowie lokalnego rynku pracy
poprzez organizację subsydiowanego zatrudnienia (prac
interwencyjnych) i możliwość otrzymywania refundacji
przez pierwsze 6 m-cy zatrudnienia w wysokości ok.
1400 zł. Wartość pozyskanych środków w trybie
konkursowym wynosi 3 539 470,00 zł.
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ZŁOTEGODY!

MODERNIZACJADRÓGGMINNYCH

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego jest
uroczystością szczególną. To święto par małżeńskich,
które przeżyły ze sobą wspólnie 50 lat. Jest to
niecodzienna i wspaniała chwila nie tylko dla Jubilatów
i ich rodzin, ale także dla władz państwowych
i samorządowych. Przeżyć ze sobą pół wieku, to nie lada
wyczyn i wielkie wyzwanie. To wiele lat nieprzerwanego,
harmonĳnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe, zgodne
i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie
życiowe przeciwności, by po latach zyskać wzajemne
zrozumienie i szacunek.

Tegoroczne obchody Jubileuszu 50-lecia pożycia
małżeńskiego w naszej gminie przybrały formę inną niż
dotychczas. Zamiast wspólnego świętowania, w dniach

7 i 8 października 2021 r. odbyły się indywidualne
spotkania w domach drogich Jubilatów. Wszystkim parom
wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie
nadane przez Prezydenta RP, a także listy gratulacyjne,
upominki i kwiaty.

Ten wspaniały jubileusz - zwany „Złotymi Godami” -
świętowało 13 par, które w roku 1969 zawarły związek
małżeński.

Wśród zacnych Jubilatów byli Państwo:
• Anna i Mieczysław Chochorek
• Maria i Czesław Czekaj
• Bogusława i Edward Etrych
• Zofia i Andrzej Frączek
• Elżbieta i Stanisław Gumula
• Maria i Stefan Lisak
• Maria i Leszek Maśląg
• Maria i Kazimierz Natkaniec
• Zofia i Czesław Perek
• Teresa i Marian Rojek
• Stefania i Józef Stanuch
• Krystyna i Edward Szlęk
• Władysława i Stanisław Zawada

Gratulujemy Państwu tego pięknego jubileuszu i życzymy
wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości
i wzajemnym szacunku. Życzymy radości z każdego
kolejnego dnia i wszelkiej pomyślności!

„Ludzie, którzy się kochają z całego serca, nigdy się nie starzeją!"

W 2021 roku wykonamy nakładki
na czterech drogach gminnych.
W Grzegorzowicach Małych nowy
asfalt o powierzchni 230 m² został
położony na skrzyżowaniu w cent-
rum wsi. Ułożymy nową nakładkę
na długości 150 mb na drodze do
pól (droga przy posesji p. Maślanki).
W Poskwitowie Nowym nakładka o
długości 300 mb została wykonana
na Kapkazie. Ponadto nowy asfalt

pojawi się w Krasieńcu Zakupnym (Kotryska) na drodze do
pól na długości 330 mb. Całkowita wartość tych inwestycji
wynosi 271 000,00 zł. W kwocie zawiera się dofinansowanie
Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 75 000 zł.

Wykonana zostanie również nawierzchnia asfaltowa na ul.
Pod Sosną w Żerkowicach na odcinku 50 mb. Koszt jej
realizacji to 12 000,00 zł. Wcześniej wymieniona została
podbudowa na tym odcinku.

PLACE ZABAW
Został rozstrzygnięty przetarg na modernizację placów
zabaw w Naramie i Lesieńcu. Całkowita wartość tej
inwestycji wyniesie 169 865,00 zł. W ponad 63% będzie
dofinansowana ze środków unĳnych otrzymanych
w ramach konkursów LGD „Jurajska Kraina”.

W Naramie zmodernizowany zostanie plac zabaw przy
szkole. W ramach zadania będą realizowane następujące
prace: roboty przygotowawczo-rozbiórkowe, wykonanie
stopów fundamentowych pod urządzenia zabawowe,
wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej,
dostawa i montaż urządzeń zabawowych (zestaw
wielofunkcyjny, zestaw czworokąt, zestaw statek).

W Lesieńcu plac zabaw powstanie przy świetlicy
wiejskiej i będzie obejmował m.in.
wielofunkcyjny zestaw zabawowy oraz dwa
urządzenia do ćwiczeń na powietrzu tj.
orbitrek oraz wyciskanie siedząc.
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NOWYWÓZRATOWNICZO
-GAŚNICZYWNARAMSKIEJ STRAŻY
��P N�r�m�

II POWIATOWYZŁAZDRUŻYNMDP
POWIATUKRAKOWSKIEGO

OSP Narama uzyskała nowy samochód ratowniczo-
gaśniczy marki MAN. Samochód ten jest jednym
z niezbędnych elementów dołączenia do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, do którego
druhowie aspirują od 2021 r. Dzięki tym staraniom
jednostka stanowi zabezpieczenie południowego
krańca gminy Iwanowice i ze względu na swoje
położenie również trzech sąsiadujących gmin:
Zielonki, Skała, Michałowice. Zakup był możliwy
dzięki staraniom zarządu OSP, Wójta oraz
mieszkańców. Wóz został poświęcony podczas
uroczystego Jubileuszu 95-lecia OSP w Naramie.

Tegoroczne sytuacje związane z warunkami
atmosferycznymi pokazały, że przestarzałe pompy
o małej wydajności (120 l/m) nie są wystarczające,
dlatego aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe potrzebne są nowe pompy
o wyższej wydajności (1600 l/m).

Pompa z niezbędnym osprzętem to koszt około
15000 zł. Dzięki uprzejmości Pana Radosława
Żemło oraz grup: Małopolskie Mustangi, Amcar
Grupa Południe, Brave Dogs, udało się już zebrać
znaczącą kwotę. Zachęcamy bardzo serdecznie do
wpłat oraz udostępniania zbiórki internetowej.

Dnia 9 października br. Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza z Poskwitowa udała się do Dubia
(Gmina Krzeszowice) na II Powiatowy Złaz MDP
Powiatu Krakowskiego. Na złaz zgłosiło się 30 drużyn.
Młodzież miała okazję zmierzyć się z 19 konku-
rencjami. Wśród nich znalazły się m. in. kręgle wodne,
„hydraulik”, strażacka równoważnia, przenoszenie
wody na desce, noszenie „sushi”, przetaczanie piłki
golfowej przez węża strażackiego, tor przeszkód i inne.
Nad wydarzeniem patronat honorowy objął
Wicemarszałek Łukasz Smółka.

Z naszej gminy udział wzięło 6 drużyn: MDP
dziewczęca i chłopięca z Poskwitowa, MDP chłopięca
z Sieciechowic, a także drużyna gminna żeńska,
chłopięca i mieszana dziewczęco-chłopięca, w których
zaangażowane były jednostki z OSP Grzegorzowice,
OSP Celiny, OSP Iwanowice, OSP Widoma i OSP
Krasieniec. Dzieci uczestniczyły w wydarzeniu wraz
wyznaczonymi przez jednostki opiekunami oraz
przedstawicielem Zarządu Gminnego OSP - Piotrem
Mysiakiem.

Współpraca w grupie, równowaga, celność,
pomysłowość - to tylko kilka z wielu umiejętności, które
były potrzebne drużynom do realizacji wyznaczonych
zadań. Bardzo intensywny dzień zakończony został
posiłkiem regeneracyjnym w malowniczej Dolinie
Pstrąga. Młodzież oprócz treningu zręcznościowego
miała okazję na międzyjednostkową integrację.
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JUBILEUSZ 95-LECIAOSPWNARAMIE
��P N�r�m�

8 sierpnia 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna z Naramy
obchodziła swój 95-ty jubileusz istnienia. W tym dniu
mieliśmy okazję również świętować poświęcenie nowego
wozu strażackiego, którym jednostka będzie służyła lokalnej
społeczności.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, która odbyła się
w Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie. Stamtąd
wszyscy zgromadzeni udali się wraz z orszakiem sztandarów
OSP na teren remizy. Orszakowi przygrywała Orkiestra Dęta
„Naramianka” z Naramy. W uroczystościach brały udział
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z całej gminy
Iwanowice. Zaproszenie przyjęły również zaprzyjaźnione
jednostki OSP spoza terenu gminy oraz goście specjalni.
Wszyscy zgromadzeni odsłuchali historię naramskiej straży
oraz wzięli udział w poświęceniu nowego wozu strażackiego,
który oficjalnie tego dnia „przyjął chrzest” i obrał imię
Wincenty. Chrzestni po dokonaniu symbolicznego przecięcia
wstęg, uroczyście otwarli szampany skrapiając nowy nabytek
straży. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach składali
podziękowania dla strażaków za ich nieocenione
zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności – pomocy
w zwalczaniu zniszczeń po klęskach żywiołowych, gaszeniu
pożarów, pomocy przy wypadkach itp., a także za
organizowanie rozrywki i byciu w gotowości podczas
uroczystości organizowanych przez inne podmioty.

Na scenie wystąpiły dzieciaki, zabawiając mieszkańców
piosenką oraz zabawnymi wierszykami o straży z Naramy.
Muzycznie zaprezentował się również Zespół Śpiewaczy
Ludowych „Naramianki” z Naramy oraz grupa śpiewacza
z Kozierowa wraz z akompaniamentem akordeonu. Strażacy
zadbali o najmłodszych uczestników. Rozrywkę dla
dzieciaków uzupełniały dmuchańce, słodkie smakołyki
i strzelnica. Tego dnia przed remizą OSP mieliśmy okazję
oglądać z bliska piękne, rzadko spotykane samochody.
Po zakończeniu oficjalnej części wydarzenia na deskach
parkietu odbyła się zabawa taneczna.



z życia Gminy • OSP •

W dniu 14 września br. w Komendzie Miejskiej PSP
w Krakowie odbyło się spotkanie Kierownictwa
Komendy z przedstawicielami Gminy Iwanowice
w sprawie włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego jednostki OSP w Naramie. Porozumienie
w tej sprawie podpisali Komendant Miejski PSP
w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik, Wójt
Gminy Iwanowice dr Robert Lisowski, Prezes OSP
Narama druh Andrzej Wywiał oraz Naczelnik
OSP Narama druh Łukasz Kurowski. Ponadto
w spotkaniu wzięli udział Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP w Krakowie ds. Operacyjnych st. bryg.
Andrzej Nowak oraz Zastępca Naczelnika Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego mł. bryg. Jarosław Piątek.

Włączenie do systemu KSRG to duże wyróżnienie
a zarazem wielka odpowiedzialność. Jesteśmy przekonani,
że druhowie z Naramy podołają temu wyzwaniu.
Gratulujemy i życzymy sukcesów!
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DOŁĄCZENIEDOKSRG
��P N�r�m�

ZWYCIĘSTWONAZAWODACHPOWIATOWYCH
��P S�e��e�h��i��, ��P Po���it��

W pierwszą sobotę września 2021 r. odbyły się
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorami
zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Krakowie,
Urząd Gminy Zabierzów, Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej. W zawodach wzięło udział 210 uczestników
z 21 drużyn. Wśród nich pokazała się młoda
reprezentacja z Sieciechowic, która tego dnia okazała
się najsprawniejszą w całym powiecie. Równie
zaszczytne miejsce - 3 miejsce - zajęła drużyna OSP
z Poskwitowa.

Chłopcy pokazali swoją sprawność, spryt,
wytrzymałość, precyzję, ale także umiejętności
rozwĳania węży strażackich łączenia ich, wiązania
węzłów i umiejętności posługiwania się sprzętem
bojowym.

Laureaci kategorii męskiej:
• I miejsce zajął zespół z OSP Sieciechowice,
• II miejsce zajął zespół z OSP Rzozów,
• III miejsce zajął zespół z OSP Poskwitów.

Laureatki kategorii żeńskiej:
• I miejsce zajął zespół z OSP Kaszów,
• II miejsce zajął zespół z OSP Siedlec,
• III miejsce zajął zespół z OSP Waganowice.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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NOWEWŁADZE ZARZĄDU
GMINNEGOOSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwanowicach
przechodzi w ostatnim czasie szereg zmian i ulepszeń. Ma
to związek nie tylko z ciągłym poszerzaniem kompetencji
naszych druhen i druhów, ale również z tymi bardziej
widocznymi zmianami w wyglądzie naszej remizy.

Najbardziej widoczną z nich był przeprowadzony kilka
tygodni temu gruntowny remont biura Zarządu Jednostki,
sfinansowany dzięki hojnemu wkładowi finansowemu
Wójta Gminny Iwanowice – p. Roberta Lisowskiego.
W ramach przeprowadzonych prac odświeżone zostały
ściany oraz wykonano podwieszany sufit, co
w nadchodzących, chłodnych miesiącach pozwoli na
lepsze ogrzanie pomieszczenia. Nowa instalacja
oświetlenia LED dopełnia estetykę i nowoczesny
charakter. Swój czynny wkład w te prace mieli druhowie
OSP Iwanowice, którzy własnoręcznie dokonali prac
remontowych.

Inną zmianą - niemniej ważną dla walorów naszej remizy
- było pojawienie się nowej gabloty reprezentacyjnej dla
sztandaru OSP. Również tutaj nie obyło się bez
uprzejmości darczyńcy – p. Marka Piekary, właściciela
firmy Krak-Marfish, którego wsparcie druhowie z OSP
Iwanowice doceniają od lat.

Wprowadzone modernizacje w bezpośredni sposób
wpłynęły na poprawę wyglądu remizy naszej jednostki.
Niech cieszą oko jak najdłużej! Panu Wójtowi Robertowi
Lisowskiemu oraz Panu Markowi Piekarze jeszcze raz
gorąco dziękujemy i mamy nadzieję, że efekty przerosły
najśmielsze oczekiwania.

Zarząd OSP w Iwanowicach

W dniu 17 lipca br. odbył się Zjazd Gminny OSP, na
którym zostały wybrane władze Zarządu Gminnego
Ochotniczych Straży Pożarnych na kolejną, pięcioletnią
kadencję.

W trakcie zjazdu podsumowano dotychczasową
działalność druhów oraz określono zadania na najbliższe
pięć lat.

Sobotnie spotkanie było także okazją do wręczenia
Prezesowi ZG OSP druhowi Edwardowi Stopińskiemu
najwyższego odznaczenia strażackiego jakim jest Medal
honorowy im. Bolesława Chomicza – odznaczenie
nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Gratulujemy Panu
Prezesowi tego wyróżnienia i dziękujemy za wieloletnią
pracę na rzecz OSP oraz naszej lokalnej społeczności.

Skład Zarządu Gminnego ZOSP w Iwanowicach na
lata 2021-2025 jest następujący:

1. Edward Stopiński – Prezes ZG OSP
2. Leszek Kurbiel – Wiceprezes ZG OSP
3. Andrzej Rachwaniec – Wiceprezes ZG OSP
4. Grzegorz Szydło – Komendant Gminny OSP
5. Łukasz Kurowski – Zastępca Komendanta
6. Piotr Mysiak – Zastępca Komendanta
7. Paweł Morek – Skarbnik
8. Ewelina Bińczycka – Sekretarz
9. Robert Lisowski – Członek Prezydium
10. Grzegorz Ciaranek – Członek Zarządu Gminnego
11. Marek Czekaj – Członek Zarządu Gminnego
12. Michał Derdaś – Członek Zarządu Gminnego
13. Janusz Góralczyk – Członek Zarządu Gminnego
14. Wiesław Kmita – Członek Zarządu Gminnego
15. Damian Kojara – Członek Zarządu Gminnego
16. Kamil Mitka – Członek Zarządu Gminnego
17. Piotr Nowak – Członek Zarządu Gminnego

Skład Komisji Rewizyjnej ZG OSP:

1. Paweł Adamek
2. Tadeusz Kurbiel
3. Andrzej Wywiał

REMONTREMIZYOSP IWANOWICE
��P Iw�n��i��
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DODATKOWEFUNDUSZEDLASZKÓŁ
�P � D��ica�� , �P � Wid����

PRZEDSZKOLAKIODKRYWAJĄŚWIAT
Od��i�� P��ed��k���� � C���na��

Gmina Iwanowice otrzymała ponad 141 tys. zł z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki
przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych w Damicach
oraz Widomej. Szkoła w Damicach otrzymała dofinansowanie
w kwocie 71 641 zł, natomiast szkoła w Widomej w kwocie 69 827
zł! Zakupione pomoce będą służyły do realizacji podstawy
programowej z takich przedmiotów jak: biologia, geografia, chemia
i fizyka.

Warsztatyprzyrodnicze "Dokąd lecąptaki?"

27 września odbyły się pierwsze zajęcia przyrodnicze - „Dokąd lecą
ptaki?”. Lekcje poprowadził Wesoły Uniwersytet, który zajmuje się
prowadzeniem warsztatów i innych zajęć edukacyjnych dla dzieci

o wymiarze dydaktycznym, a to wszystko w formie kabaretu.
W zajęciach brały udział grupy starsze W czasie warsztatów
prowadzący w przyjazny i dowcipny sposób przybliżyli

dzieciom informacje dotyczące ptasich wędrówek.

Polanadziei

"Cebulka tej rośliny posadzona na jesień przez zimę obumiera, by na wiosnę
wyrosnąć i zakwitnąć. Jest to widoczny znak przejścia hospicyjnego - nadzieja
Życia Wiecznego".

Przedszkolaki z Celin wzięły udział w akcji sadzenia
cebulek żonkili. Ta ogólnopolska akcja ma na celu zbieranie
pieniędzy na potrzeby hospicjów. Gościem przedszkolaków
tego dnia był przedstawiciel Hospicjum w Miechowie.
Dzieci miały okazję dowiedzieć się na czym polega
kampania propagująca wolontariat i dlaczego
bezinteresowna pomoc jest piękna.

Wspólne sadzenie zieleni

W ramach Ogólnopolskiego Programu Kraina Muzyki - Dźwięki
Przyrody, grupa „Sówki” z oddziału przedszkolnego Szkoły
Podstawowej im. J. Bosko w Celinach wspólnie sadziła rośliny
doniczkowe do swojego kącika kwiatów.
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OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
�P � Wid����

Wszystkie grupy przedszkolne od września 2020 r.
przystąpiły do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„Idź Ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”,
którego głównym założeniem było wprowadzenie dzieci
w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa,
wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych
postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej
i wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt jest
zgodny z zadaniami określonymi w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego, a także
wpisuje się podstawowe kierunki realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych.

Celem projektu jest wzmacnianie poczucia własnej
wartości, tworzenie sytuacji budujących wrażliwość
dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie
wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie
z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem
istotnych wartości, nawiązywanie pozytywnych relacji
w najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym,
kształtowanie tolerancji wobec odmienności, ukazywanie
wartości związanych z przeżywaniem pozytywnych
emocji tj: radość, szczęście, zadowolenie, akceptacja,
życzliwość, wzruszenie.

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego A i B oraz
Oddziału Przedszkolnego wspólnie przez cały rok
zrealizowały 10 określonych zadań:

• dzieci swoją przygodę rozpoczęły od wrześniowego
zadania poznając autorów książek o Koziołku –
Matołku: Kornela Makuszyńskim i Mariana
Walentynowicza oraz postacią Koziołka Matołka.

• kolejne zadanie w październiku polegało na
opowiedzeniu dzieciom o Europejskim Centrum
Bajki w Pacanowie;

• w listopadzie ogromną przyjemnością było oglądanie
filmu, wysłuchanie jednej z przygód Koziołka,
a następnie szukanie odpowiedzi na pytania czym jest
np. balia, tobołek, aeroplan, jadło. Aby lepiej
zapamiętać te przedmioty stworzyliśmy obrazkowy
słownik wyrazów mało używanych z książki
„Przygody Koziołka Matołka";

• w grudniu rozmawialiśmy z przedszkolakami o ZOO,
schroniskach dla zwierząt. Zorganizowaliśmy zbiórkę
karmy i innych potrzebnych rzeczy, które
przekazaliśmy do schroniska „Psie Pole”;

• nasze styczniowe zadanie pozwoliło nam lepiej
poznać miasto Kraków i ciekawostki z nim związane.
Dodatkowo wysłuchaliśmy legendy o Smoku
Wawelskim;

• „W Pacanowie Kozy kują”- w lutym poznaliśmy,
czym charakteryzuje się zawód Kowala

• w marcu Koziołek Matołek podróżował różnymi
środkami lokomocji (rakietą, na tęczy, samolotem).
Wymyślaliśmy pojazd, którym jeszcze mógłby
podróżować;

• co roku 2 kwietnia obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Książki dla Dzieci. Jest to data
rodzin duńskiego pisarza Hansa Christiana
Andersena. Kultywowanie tego dnia ma na celu
rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie
czytania przez najmłodszych. Przedszkolaki brały
udział we wspólnym czytaniu książek o Koziołku
Matołku.

• „I tak skończył: Wszędzie dobrze, lecz najlepiej we
własnym kraju”. W maju przypomnieliśmy sobie
symbole narodowe naszego kraju;

• w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie (co roku,
w czerwcu) obchodzone są urodziny Koziołka
Matołka. W roku 2021 były to już 88-te! W naszym

przedszkolu zorganizowaliśmy specjalne
przyjęcie urodzinowe dla Koziołka wraz

z tradycyjnym tortem.

Małgorzata Kopeć
Julia Stojek

Klaudia Hipowska
Monika Nawalany-Bałut
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DOŻYNKI - TRADYCJAKULTYWOWANANIE TYLKOPRZEZDOROSŁYCH!
S�k�ł� � Wid����

PIERWSZAPOMOC
Od��i�� P��ed��k���� � Wid����

Uczniowie naszej szkoły 22 sierpnia 2021 r. wzięli udział
w Dożynkach Parafialnych w Widomej. Wykonali oni
tradycyjny wieniec dożynkowy, który kilka dni wcześniej
wyplatali kłosami zbóż, a w dniu uroczystości
udekorowali kwiatami oraz owocami i warzywami.
Uczniowie byli bardzo zaangażowani w wykonywaną
pracę. Z pięknym, tradycyjnym wieńcem przeszli ze
szkoły do kościoła parafialnego i uczestniczyli
w uroczystej mszy świętej.

Dożynki to czas dziękczynienia i ukoronowania
całorocznego trudu rolników. Ma ona przypominać, że to
dzięki nim codziennie na nasze stoły trafia chleb. Ta
dawna tradycja jest kontynuowana i przekazywana
młodemu pokoleniu.

Cieszy fakt, że mimo trwających jeszcze wakacji tak wielu
uczniów wzięło w nich udział.

Barbara Perek

„Uratowałem misia!” – oznajmiały przedszkolaki
biorące udział w zajęciach pierwszej pomocy w naszej
szkole. Warsztaty miały miejsce 23 czerwca i zostały
przeprowadzone przez ratowników medycznych.
Właściwie udzielona pierwsza pomoc i chęć
zaszczepienia w młodych ludziach szybkiego
reagowania w czasie zagrożenia, to główne cele tej
akcji.

Przedszkolaki utrwalały wiedzę o zasadach pierwszej
pomocy. Nauczyły się - także trenując na misiu -
opatrywać lekkie urazy oraz zadbać o bezpieczeństwo
swoje i innych. Dzieci miały możliwość posłuchania
bicia serca za pomocą stetoskopu.

Uczestnicy warsztatów utrwalili numer alarmowy dla
wszystkich służb ratowniczych – 112. Zaproszeni
goście nauczyli nas, jak go łatwo zapamiętać. Należy
wskazywać palcem na poszczególne części twarzy
człowieka. Usta (symbolizują cyfrę „1”, ponieważ
mamy tylko jedne usta), nos (symbolizuje cyfrę „1”,

ponieważ mamy tylko jeden nos) i oczy (symbolizują
cyfrę „2”, ponieważ mamy dwoje oczu). Zatem usta-
nos-oczy to symbol numeru alarmowego – 112.
Dzieci dowiedziały się również co należy zrobić, gdy
ktoś straci przytomność, w jaki sposób ułatwić
oddychanie poszkodowanemu oraz jak wezwać
pomoc.

Na koniec każdy młody „ratownik medyczny”
otrzymał certyfikat za udział w spotkaniu „Szpital dla
pluszaków”.

Warsztaty były doskonałą formą połączenia nauki
z zabawą, poprzez którą przedszkolaki zdobyły cenną
wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Tego typu
działania mają zwiększyć świadomość dzieci podczas
podejmowania działań ratunkowych.

Julia Stojek
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PIERWSZYWMAŁOPOLSCE!
S�k�ł� � Wid����

I SZKOLNAGALA TALENTÓW
S�k�ł� � Iw�n��ica��

Kajetan Gaździcki - uczeń klasy szóstej
naszej szkoły - został zwycięzcą mało-
polskiego konkursu „Święty Maksymilian
patronem trudnych wyborów” w kate-
gorii klas V-VIII. Konkurs organizowała

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie,
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Oświęcimiu oraz Centrum Św. Maksymiliana
w Harmężach.

Zadaniem Kajetana było wykonanie animacji poklatkowej
związanej tematycznie z życiem świętego Maksymiliana.
Krótko mówiąc, Kajetan stworzył film animowany
o świętym za pomocą serii swoich rysunków. Udało mu
się to tak dobrze, że komisja konkursowa przyznała
mu pierwsze miejsce. W tym wypadku istotna była nie
tylko forma, ale również przekaz. Praca musiała oddać
hołd osobie, która dobrowolnie oddała swoje życie, aby
uratować życie drugiego człowieka. Całość zajęła
młodemu artyście trzy tygodnie. Warto było, nie tylko
z uwagi na możliwość konfrontacji własnych umiejętności

z innymi uczniami, ale również na nagrodę. Nasz laureat
miejsca otrzymał dyplom i gratyfikację w wysokości
700 zł.

- Do konkursu przystąpiły trzy osoby z naszej szkoły. Kajetan
zgodnie z regulaminem stworzył animację poklatkową, Magdalena
Klupa i Aleksander Krawczyk wykonali kolaże. Zachęcam
wszystkich uczniów do brania udziału w takich inicjatywach, bo
jest to doskonała okazja do prezentacji własnych zdolności i talentu,
wyrażania swoich myśli i przeżyć w artystyczny sposób – mówi
Beata Gaździcka, nauczycielka plastyki i prywatnie mama
Kajetana.

Kajetanowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Andrea Janik

W dniu 22 czerwca 2021 roku odbyła się I Szkolna Gala
Talentów organizowana w ramach innowacji pedago-
gicznej. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Iwanowicach rzetelnie przygotowali się do występów.

Nie zabrakło pięknego śpiewu, tańca, występów
akrobatycznych, jazdy na łyżworolkach, pokazu gry
w piłkę nożną, gry na instrumentach (elektroniczne
pianino, akordeon), układania kostki Rubika, recytacji
wierszy czy prezentacji budowli z klocków. Mieliśmy
okazję podziwiać także liczne rysunki, czy prace

plastyczne wykonane różnymi technikami. Pani Dyrektor
również podzieliła się z nami swoim talentem. Do naszej
szkoły uczęszcza wiele utalentowanych uczniów.
Publiczność z dużym zainteresowaniem przyglądała się
wszystkim występom. Panowała wesoła i przyjazna
atmosfera. Gala Talentów z pewnością już na stałe
wpisze się w harmonogram szkolnych uroczystości.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za przygotowanie się
do pokazów oraz publiczności za wspaniały doping. Do
przyszłego roku szkolnego! Rozwĳajcie swoje talenty!

Marta Małek

1 2 3
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WAKACJE ZBOGIEM
S�k���� K�ł� C��ita� � Iw�n��ica�� � � Po���it����

W dniach od 26 czerwca 2021 r. do 2 lipca 2021 r. odbył
się wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży do Murzasichle
k. Zakopanego – „Wakacje z Bogiem”. Organizatorem
wyjazdu była Parafia Trójcy Świętej w Iwanowicach. Jego
uczestnikami (w liczbie 31) byli wolontariusze oraz
ministranci odznaczający się w minionym roku dużym
zaangażowaniem w posługę liturgiczną oraz działalność
w Szkolnym Kole Caritas.

Wyjazd skupiał dzieci i młodzież ze Szkoły
w Iwanowicach i Poskwitowie. Uczestnicy aktywnie
spędzali czas przemierzając górskie szlaki w Tatrach.
Odwiedzili m. in. Dolinę Kościelisko, Gubałówkę,
Wiktorówki, Polanę Rusinową oraz Dolinę Strążyską.
Niezwykłą atrakcją dla uczestników był dwukrotny pobyt
na basenach termalnych w Chochołowie, sporty
alpinistyczne w parku linowym, zjeżdżalnia grawitacyjna,
zwiedzanie Wielkiej Krokwi, wyjazd i zjazd kolejką
na Gubałówkę. Uczestnicy wyjazdu brali udział
w warsztatach robienia oscypków. Każdy mógł
własnoręcznie wykonać i skosztować zrobiony przez
siebie oscypek. Grupa mogła poznać także wiele
ciekawostek dotyczących Podhala, uczestnicząc w prelekcji
w „Izbie Regionalnej u Gąsiennicy”. Wszyscy codziennie
uczestniczyli we Mszy Świętej. Wieczorne chwile upływały
na konkursach: plastycznym, karaoke, turnieju piłki
nożnej, siatkowej oraz bilarda. Przy muzyce i wspólnym
śpiewie uczestnicy smażyli kiełbaski, a chcąc spalić trochę
kalorii tańczyli podczas zabaw dyskotekowych. Wszyscy
wrócili do swoich domów zadowoleni i pełni wrażeń.
Kierownikiem wyjazdu była p. Renata Jagiełka,
a opiekunami: p. Maciej Jagiełka, p. Kinga Jagiełka, Ks.
Paweł Ścisłowicz, Ks. Marcin Żuchowicz. Wszystkim,
którzy wsparli organizację wyjazdu, a szczególnie
firmom, sponsorom indywidualnym, Urzędowi Gminy
w Iwanowicach składamy serdeczne podziękowanie.
Dziękujemy także właścicielom ośrodka w Murzasichle -
państwu Małgorzacie i Pawłowi Łukaszczykom,
p. Michałowi - kierowcy oraz p. Emilowi, który był naszym
przewodnikiem.

Renata Jagiełka
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XIX GMINNYKONKURS „IWANOWICKIE PEJZAŻE”
S�k�ł� � Po���it����

SEBASTIANKOLAWALAUREATEMKONKURSU
MAŁOPOLSKI CAROLUS
S�k���� K�ł� C��ita� � Po���it����

Tematem tegorocznej edycji XIX Gminnego Konkursu
Iwanowickie pejzaże, organizowanego przez Publiczną
Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu
w Poskwitowie, było przedstawienie jednej, ulubionej pory
roku w Dolinie Dłubni. Wszystkie prace spełniały kryteria
regulaminu. Uczniowie wykazali się dużymi zdolnościami
plastycznymi oraz ogromną wyobraźnią i kreatywnością.

W konkursie wzięło udział 60 uczniów z terenu Gminy
Iwanowice. Spośród nadesłanych pejzaży wyróżniono
17 prac. W Jury konkursu zasiedli: p. Karina Znamirowska –
przewodnicząca komisji, ilustratorka książek dla dzieci; mgr
Anna Rerak – Dyrektor Szkoły w Poskwitowie oraz
p. Bernadeta Majka-Rosa – nauczyciel edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane z budżetu Gminy
Iwanowice ze środków finansowych Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii.

Karolina Ziarko, Anna Żurek

• Laureaci konkursu w kategorii przedszkolnej

• Laureaci konkursu w kategorii kl. I-III

• Laureaci konkursu w kategorii kl. IV-VIII

Małopolski Carolus to tytuł przyznawany
uczniom ze szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych, którzy wzorując się na osobie Jana
Pawła II – człowieka wielu pasji - z zaanga-
żowaniem rozwĳają swoje zdolności, talenty
i zainteresowania. To małopolskie wyróżnienie
otrzymują uczniowie jako nagrodę za syste-
matyczną pracę w różnych dziedzinach.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem
objęli: Minister Edukacji Narodowej,
Metropolita Krakowski, Małopolski Kurator
Oświaty oraz Małopolskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli. Celem przyznania
tytułu Małopolski Carolus jest nagradzanie
wybitnych osobowości uczniowskich, którzy
w danej dziedzinie osiągają sukcesy,
promowanie wśród uczniów aktywnych
postaw, propagowanie poszukiwania i odkry-

wania własnych talentów, rozwĳanie twórczej
aktywności uczniów. Tytuł ten przyznawany
jest w pięciu dziedzinach. Laureat tytułu
Małopolski Carolus otrzymuje statuetkę,
dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości
5 000 zł.

Miło nam donieść, że w dziedzinie Motu
Proprio (tłum. z własnej inicjatywy), czyli
kategorii wolontariatu laureatem konkursu
Małopolski Carolus został Sebastian Kolawa -
wolontariusz SKC w Poskwitowie. Uroczysta
gala wręczenia nagród odbyła się 24 czerwca
br. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.

Gratulujemy Sebastianowi tak prestiżowej
nagrody i życzymy wytrwałości w dalszym
rozwĳaniu swoich pasji.

Renata Jagiełka



Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” swoją działalność na
terenie Gminy Iwanowice rozpoczęło w połowie kwietnia
bieżącego roku. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy
Iwanowice grupa 15 dzieci może korzystać z zajęć
w Placówce Wsparcia Dziennego „Planeta Marzeń”
zlokalizowanej w Grzegorzowicach Wielkich.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku od 13:00
do 17:00. Zajęcia plastyczne, muzyczne oraz ruchowe
odbywają się w każdym dniu, a ich różnorodność
i atrakcyjność sprawia, że dzieci chcą spędzać czas
w świetlicy. Wszelkie aktywności są przemyślane
i odpowiednio dobrane do potrzeb dzieci, dzięki czemu
rozwĳają one swoje zainteresowania. W Planecie Marzeń
obecnie planowane są cykliczne zajęcia tj.: warsztaty
teatralne, krawieckie oraz szydełkowania. Zatrudnieni
wychowawcy z radością dzielą się swoimi umiejętnościami,
zainteresowaniami i pasjami wspierając rozwój swoich
podopiecznych.

W sierpniu przez Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” zostały
zorganizowane półkolonie. Mamy prawdziwy powód do
zadowolenia, gdyż zarówno uczestnicy, ich rodzice, jak
i opiekunowie wyrażali się bardzo pozytywnie na temat
programu, przebiegu zajęć oraz atmosfery, a publikowane
materiały w mediach społecznościowych cieszyły się dużą
popularnością.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie
rehabilitacji Stowarzyszenie planuje rozszerzyć zakres
swojej działalności na terenie gminy Iwanowice
o kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży oraz
przedszkole. Będzie to miejsce dedykowane zwłaszcza
dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
wymagających szeroko rozumianej rehabilitacji. Uwaga!
Warunkiem pozyskania środków z PFRON jest zebranie
grupy dzieci regularnie uczestniczących w zajęciach, które
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności! Po uzyskaniu
dofinansowania sale zostaną wyposażone w specjalistyczny
sprzęt i materiały dydaktyczne, a rodzaj oferowanych
zajęć przez Centrum Rozwoju Planeta Marzeń
w Grzegorzowicach Wielkich będzie dostosowany do
potrzeb uczęszczających tam dzieci.

Chcąc wspierać rodziców i opiekunów dbamy o rozwój
intelektualny oraz fizyczny podopiecznych, organizujemy
rehabilitację oraz wspomagamy postępy ich dzieci.
Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie, którym zostaliśmy
obdarzeni przez Gminę Iwanowice oraz rodziców.
Zapraszamy do dalszego zainteresowania funkcjo-
nowaniem Centrum Rozwoju Planeta Marzeń! Więcej
o nas i naszych działaniach na terenie gminy Iwanowice
przeczytacie Państwo na stronie www.zyczliwadlon.org

Marzena Krupa

„PLANETAMARZEŃ”
WGRZEGORZOWICACH
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Zapraszamy na zajęcia Akademii IAF!

Treningi odbywają się na boisku przy Urzędzie Gminy
Iwanowice lub na hali obok. Z grupą Skrzat, Żak, Orliki
i Młodziki spotykamy się wedle poniżej przedstawionego
harmonogramu.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych na darmowe
próbne zajęcia oraz do dołączenia w szeregi naszych
drużyn!

Grzegorz Banaszek

HARMONOGRAMZAJĘĆ
IWANOWICKAAKADEMIA FUTBOLU
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DZIEŃSPORTUNAORLIKU 2021
ORLIKWSIECIECHOWICACH

Po olimpĳskich i paraolimpĳskich emocjach w Tokio czas
na te związane ze sportem lokalnym. Na stu boiskach typu
Orlik, we wszystkich szesnastu województwach, w dniach
9-19 września, odbywają się imprezy sportowe w ramach
akcji „Dzień Sportu na Orliku 2021”.

Akcja organizowana przez Fundację Orły Sportu, to
impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci i młodzieży,
która w Sieciechowicach odbyła się 15 września br.
i skierowana była do uczniów klas ósmych i siódmych
szkół podstawowych z terenu gminy Iwanowice.
Uczniowie sprawdzali się w różnych konkurencjach
sportowych: piłce nożnej, koszykówce czy w testach
sprawnościowych.

Do udziału zgłosiło się 5 szkół. Chłopcy rywalizowali
w rozgrywkach piłkarskich. Rozegrano ogółem 10
spotkań po 15 minut każdy. Na boisku można było
zaobserwować dużo ciekawych akcji oraz popisów
indywidualnych umiejętności. Widać, że młodzież
rzetelnie przepracowała okres nauki zdalnej i aktywnie
spędziła czas wakacji, bo tempo rozgrywek - i to w tak
gorący dzień - wymagało bardzo dobrego przygotowania
fizycznego.

Tego dnia bezkonkurencyjna okazała się drużyna
z Sieciechowic wygrywając wszystkie swoje mecze różnicą
kilku bramek.

Dziewczęta rywalizowały między sobą w konkurencjach
indywidualnych. Każda szkoła mogła wystawić 5
przedstawicielek. Ogólna klasyfikacja ustalona została na

podstawie sumy najlepszych wyników z wszystkich
5 konkurencji, w skład których wchodziły biegi na 20 m,
biegi 4x5 m, skok w dal, rzuty do kosza oraz slalom z piłką
na czas.

Konkurencje sprawnościowe dla dziewcząt prowadził
Grzegorz Banaszek przy pomocy profesjonalnego sprzętu
do pomiaru czasu (fotokomórki), co było dodatkową
atrakcją, z której zawodniczki nigdy wcześniej nie miały
możliwości skorzystać. Pomiary były bardzo precyzyjne.
Było to szczególnie pomocne w niektórych przypadkach,
gdzie liczyły się setne sekundy. Minimalizowało to
możliwość pomyłki. Najlepszą zawodniczką okazała
się uczennica SP Celiny - Julia Orzeł, która w każdej
z 5 konkurencji zajmowała pierwsze trzy miejsca, co
w ogólnym rozrachunku dało jej I miejsce w klasyfikacji
generalnej.

Dużo atrakcji, paczki ze smakołykami, poczęstunek,
gadżety dla wszystkich uczestników, nowe metody
monitoringu sprawności fizycznej - to wszystko możliwe
było dzięki zakwalifikowaniu się naszego orlika
(jako jedynego w powiecie krakowskim oraz jednego
z 6 w województwie małopolskim) do projektu organizo-
wanego przez Fundację Orły Sportu. Dodatkowo nagrody
w postaci piłek dla drużyn piłkarskich i najlepszych
zawodniczek indywidualnych ufundował Urząd Gminy
w Iwanowicach. Gratulujemy wszystkim laureatom
i życzymy dalszych sukcesów! Do zobaczenia za rok!

Szymon Wesołowski

TABELA KOŃCOWA ROZGRYWEK
1 SP Sieciechowice
2 SP Celiny
3 SP Iwanowice
4 SP Poskwitów
5 SP Damice

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1 Julia Orzeł (SP Celiny)
2 Wróbel Rozalia (SP Damice)
3 Szymańska Anna (SP Iwanowice)
4 Duszyc Wiktoria (SP Sieciechowice)
5 Baran Klaudia (SP Damice)
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W Gminie Iwanowice od lat znane są działania
rowerzysty – Kamila Kobędzowskiego. Wiele

osób z pewnością widywało go
niejednokrotnie w centrum Sieciechowic,
gdzie trenował rowerowe wyczyny. Jego
pasja rozpoczęła się już ponad 10 lat
temu i Kamil kontynuuje ją po dziś
dzień. Wielokrotnie mieliśmy okazje
widzieć pokazy jego widowiskowej
jazdy na wydarzeniach kulturalnych
i sportowych w naszej gminie.

Dużym skokiem w karierze Kamila
był udział w programie „Mam Talent”

w 2013 roku, gdzie którym rzutem na
taśmę dostał się do półfinału i wystąpił

na żywo przed milionami widzów. Po tak długim czasie
Kamil wrócił do tego programu z całkiem nowymi
umiejętnościami. Jego castingowy występ został
nagrodzony Złotym Przyciskiem, który automatycznie
kwalifikuje go do Półfinału XIII edycji programu „Mam
Talent”! Osobą, która wyzwoliła złocisty deszcz konfetti
był nowy prowadzący programu – Michał Kempa. Znany
jest on ze swojego zamiłowania do kolarstwa. Jednak
zrobił to pod jednym warunkiem – Kamil musi nauczyć
go jakiegoś triku do czasu odcinka na żywo. Kamil bez
wahania przyjął wyzwanie!

Występ Kamila przyprawił jury o ciarki. Z uśmiechem na
ustach oraz pozytywną energią Kamil wykonywał

niespotykane ewolucje. Jak twierdzi - nie stresował się
w trakcie występu. Było z resztą widać, że czuje
się na scenie jak ryba w wodzie! W ciągu swojej kariery
Kamil miał okazję występować na różnych wydarzeniach
w kraju, jak i za granicą - takich jak na przykład
największe na świecie targi rowerowe we Friedrischafen
w Niemczech. Od 2015 roku Kamil organizuje również
zawody w swojej dyscyplinie - MTB Stunt. Często wtedy
przybiera on rolę konferansjera, która pozwala mu nabrać
swobody w trakcie wystąpień publicznych.

W najbliższym czasie Kamil skupi się na przygotowaniu
do występu na żywo. Będzie to dla niego duże wyzwanie,
aby zaskoczyć widzów w półfinale. Zachęcamy do
śledzenia jego poczynań w telewizji oraz obserwowania
jego profili w mediach społecznościowych. Kamil
pokazuje, że dzięki pasji i wytrwałości w dążeniu
do własnych celów, osiągnąć można bardzo
wiele! Serdecznie gratulujemy
sukcesu i trzymamy kciuki
w dalszej karierze!

ZŁOTYPRZYCISKDLAKAMILAKOBĘDZOWSKIEGOZ SIECIECHOWIC
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TURNIEJ PIŁKINOŻNEJKOBIETOPUCHARSTAROSTY
NOVINARAMA

25 lipca 2021 r. po raz szósty został rozegrany Turniej
Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Starosty Krakowskiego
organizowany przy wsparciu finansowym Powiatu
Krakowskiego. Zmaganiom drużyn towarzyszyła zmienna
pogoda, która sprzyjała sportowej rywalizacji i licznie
zgromadzonej publiczności. W tym dniu Powiat
Krakowski reprezentowali Tadeusz Nabagło - Członek
Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Krakowskiego - Marek Piekara.
Wśród przybyłych gości byli: radny miejscowości Narama
- Paweł Wywiał, prezes OSP Narama - Andrzej Wywiał,
naczelnik OSPNarama - Łukasz Kurowski, sołtys Naramy
- Gwidon Winiarski, prezes zaprzyjaźnionego Klubu
Sportowego „Maszycanka” Maszyce, a tym samym
przedstawiciel Małopolskiego Związku Piłki Nożnej -
Tomasz Dudek.

Przed rozpoczęciem turnieju odbyło się losowanie grup,
gdyż rozgrywki były prowadzone na dwóch równoległych
boiskach. W każdej drużynie na boisku występowało
5 zawodniczek plus bramkarz. Po losowaniu przepro-
wadzonym przez kapitanów drużyn skład poszczególnych
grup wyglądał następująco:

Do finału dotarły drużyny KS Podgórze Kraków
i Puszczy Niepołomice. W tej potyczce lepsza okazała się
ekipa KS Podgórze Kraków. Po zakończeniu wszystkich
zmagań nastąpiło wręczenie pucharów, dyplomów
i nagród dla drużyn uczestniczących w turnieju, którego
dokonali: Tadeusz Nabagło - Członek Zarządu Powiatu
Krakowskiego, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krakowskiego - Marek Piekara, Prezes LKS „Maszycanka
Maszyce” - Tomasz Dudek oraz Prezes LTS „Novi”
Narama - Przemysław Nogieć.

Tabela końcowa przedstawia się następująco.:
1. KS Podgórze Kraków
2. Puszczy Niepołomice
3. LTS Novi Narama
4. Victoria Gaj
5. Szreniawa Nowy Wiśnicz
6. Skawinka Skawina
7. KS Dunajec Nowy Sącz
8. Zielonka Wrząsowice

Wszystkim uczestniczkom turnieju, trenerom,
kierownikom i opiekunom serdecznie dziękujemy za
przybycie i wspaniałą rywalizację. Dziękujemy licznie
zgromadzonym kibicom za wspaniały doping. Mamy
nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili.

Serdecznie dziękujemy prowadzącej turniej - Katarzynie
Nogieć i autorce zdjęć - Karolinie Ziarko, a także
niezawodnemu i niezmordowanemu Tomaszowi
Leszczyńskiemu za przygotowanie pyszności. Dziękujemy
przedstawicielom fundacji NOViST w składzie
Małgorzata Krawczyk, Katarzyna Nogieć, Iwona Gadzina
oraz pozostałym osobom prywatnym: Justynie Płatek
i Dawidowi Dudkowi za bezinteresowną pomoc
w sprawnej organizacji turnieju. Podziękowania składamy
również dla Leszka Dudka, który jak zwykle wykazuje się
bezinteresowną pomocą oraz - jak co impreza - Państwu
Kasprzykom za MOC. Dziękujemy wszystkim
zawodniczkom i zawodnikom LTS „Novi” Narama
zaangażowanym w przygotowanie tych zawodów.
Podziękowania również dla dyrekcji SP im. Świętej Jadwigi
Królowej w Naramie za wsparcie przy organizacji turnieju.
Oczywiście nie możemy też zapomnieć o przychylności
i pomocy druhów OSP Narama. Przypominamy, że
przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe bez wsparcia
finansowego Powiatu Krakowskiego.

Dziękujemy serdecznie również naszym hojnym
sponsorom: ADOZ-Wytwórnia Wędlin, Firmie Nurek-
Instal, p. Rafałowi Grzybowi oraz Fundacji NOViST.

Przemysław Nogieć

GRUPAA GRUPAB
1. KS Podgórze Kraków 5. WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz

2. Skawinka Skawina 6. Zielonka Wrząsowice

3. LTS Novi Narama 7. Puszcza Niepołomice

4. KS Dunajec Nowy Sącz 8. Victoria Gaj



FESTIWAL NIETOPERZY

JURAJSKIEWIEŚCI
o� ��D J�r�j�k� Kr��n�

Od 18 do 24 sierpnia br. Fundacja NOViST, we
współpracy z LTS „Novi” Narama zorganizowała
Summer Family Camp – Zwardoń 2021. Tegoroczna
edycja zgromadziła 61 osób, a w obozowy weekend nawet
ponad 70. W programie wyjazdu każdy znalazł coś dla
siebie. Spacerowaliśmy po okolicznych szlakach.
Zdobyliśmy Duży i Mały Rachowiec, Skalankę,
Ochodzitę. Zwiedziliśmy Koniaków, gdzie odwiedziliśmy
Centrum Pasterskie, Wystawę Koniakowskich Koronek
i zjedliśmy wspaniały obiad w Karczmie Ochodzita.
W ośrodku czynnie spędzaliśmy czas kąpiąc się w basenie,
grając w piłkę wodną, piłkę siatkową, badmintona
i uczestnicząc w treningach piłki nożnej, gdzie rywalizacja
z rodzicami wzbudzała ogrom emocji. Były także chwile
wytchnienia na atrakcyjnym placu zabaw. Nie zabrakło
gry w tenisa stołowego i tradycyjnych wieczorków

filmowych, ogniska i rodzinnych kalamburów. Odbyła się
wspólna dyskoteka. Jednego dnia gościliśmy
przedstawicieli regionalnej kapeli, którzy rozbawili
wszystkich. Dzieciaki uczestniczyły w zajęciach z języka
angielskiego i w nocnej grze terenowej „Poszukiwacze
zaginionego misia”. Ostatniego dnia wspólnie
odwiedziliśmy tor gokartowy. Z tego miejsca bardzo
dziękujemy wszystkim obozowiczom. Te niezapomniane
chwile tworzymy wspólnie. Czwarty obóz za nami.

Katarzyna i Przemysław Nogieć

Witajcie Juromaniacy! Schyłek lata w Jurajskiej Krainie
upływa nam pod znakiem licznych imprez plenerowych -
każdy weekend września obfituje w wydarzenia. 10-11
września odbyła się, długo wyczekiwana po rocznej
przerwie, IV. edycja Festiwalu Nietoperzy w Dolinie
Będkowskiej i Jerzmanowicach, z hucznym sobotnim
finałem pod Jaskinią Nietoperzową. Program obfitował
w wydarzenia naukowo-przyrodnicze, takie jak konfe-
rencje naukowe, zwiedzanie jaskiń, także tych dostępnych
tylko dla grotołazów, wystawy eksponatów geolo-
gicznych, pokazy sprzętu i stoiska edukacji przyrodniczej,
ale także mnóstwo konkursów: gra terenowa w 4
kategoriach wiekowych, plener malarski, warsztaty
ceramiczne, oraz nasz pyszny konkurs pn. „Nietoperz na
słodko”, w którym drużyny międzypokoleniowe walczyły
o tytuł najlepszego słodkiego wypieku z motywem
nietoperza. Zwyciężyło arcydzieło wykonane przez
3 pokolenia – makieta jaskini wykonana z ciasta i bezy,
upstrzona jadalnymi dekoracjami, z napędzanym solarnie
latającym nietoperzem i miniaturowym człowieczkiem
zjeżdżającym na tyrolce. Brzmi nieprawdopodobnie,
smakowało nieziemsko!

Kulminacyjnym punktem całego sezonu jest gigantyczne
przedsięwzięcie organizacyjne które w tym roku odbyło
się w dniach 17-19 września na całej Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej – Festiwal JurOmania. W tym roku
AKTYWNI Z NATURY w Dolinie Prądnika i Pieskowej
Skale mogli wziąć udział w ponad 20 darmowych
atrakcjach w 5 lokalizacjach: na Zamku w Pieskowej Skale,
w Pstrągu Ojcowskim, Osadzie Młynarskiej Boroniówka,
Kościółku na Wodzie w Ojcowie i Pustelni bł. Salomei na
Grodzisku. Można było zobaczyć rekonstrukcje XIX -
wiecznych strojów sportowych i tańców dworskich, wziąć
udział w licznych warsztatach, czy też spróbować
gotowanych na żywo potraw z produktów lokalnych.
Ponadto zorganizowaliśmy rajd terenowy z Ojcowa do
Grodziska i tym samym zainaugurowaliśmy cykl
Jurajskich Questów – przejdź wszystkie i odbierz odznakę
w naszym biurze! (questy.org.pl)

Aleksandra Mikuła
FESTIWAL JUROMANIA
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Sierpniowe tygodnie w Planecie Marzeń dostarczyły
dzieciom z naszej Gminy wielu doznań i wrażeń.
Zrealizowane zajęcia oraz dobrana ciekawa tematyka
sprawiły, że uczestnicy półkolonii poznali wiele
niezwykłych miejsc i fascynujących ludzi.

Dzieci po raz pierwszy były w wodnym młynie
w Niedźwiedziu, spotkały się ze sławnym aktorem
- Juliuszem Chrząstowskim, poznały legendy Ojcowskiego
Parku Narodowego, zobaczyły magiczne motyle
w Motylarni w Czaplach Wielkich. Spotkania z panem
inspektorom BHP p. Wiesławem Owsińskim, panią
weterynarz Aleksandrą Pasierb, profesjonalnym DJ-em
Mariuszem Kieresiem i czternastoletnią mistrzynią
szydełka - Kariną Zborowską, mogły zainspirować dzieci
do dalszego rozwĳania swoich zainteresowań i pasji.
Odwiedzając sąsiadów w remizie strażackiej, dzieci
poznały odpowiedzialną i pełną poświęceń pracę
strażaków.

Dni mĳały wesoło i bardzo aktywnie. Dzieci i rodzice byli
bardzo zadowoleni z takiej formy wypoczynku.

Bardzo dziękujemy za sfinansowanie naszego
przedsięwzięcia Gminie Iwanowice. Jesteśmy przekonani,
że ten czas, zaangażowanie i wydane środki zaowocują
dalszą dobrą współpracą. Chcemy, aby ta placówka stała się
otwartą dla naszej społeczności.

Wszystkim uczestnikom półkolonii życzymy udanego roku
szkolnego, wielu sukcesów i radości z poznawania
„Małego, wielkiego świata”.

Małgorzata Płatek, Joanna Stąpała
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W lipcu br. dzieci miały okazję spędzić czas na półkolonii
w Iwanowicach. Trwała ona cały miesiąc i była podzielona
na tygodniowe turnusy.

W pierwszym tygodniu odbyło się spotkanie z funkcjo-
nariuszką Komendy Powiatowej Policji w Krakowie st. asp.
Beatą Dulewicz. Opowiedziała ona dzieciom o bezpie-
czeństwie oraz o tym co robić w sytuacjach zagrożenia.
Ponadto dzieci miały możliwość zrobienia odcisku palca na
kartce, otrzymały także odblaski oraz karty informacyjne
o bezpieczeństwie podczas przebywania nad wodą. Dzieci
odwiedziły kino „Za Rogiem”, pizzerię Libero oraz plac
zabaw w Michałowicach.

W kolejnym tygodniu odbyły się zajęcia z języka
angielskiego – na wesoło. Były zawody sportowe,
rozbĳanie piniaty, zabawy na placu zabaw oraz rozdanie
dyplomów. Podczas trwania tego tygodnia dzieci
zaprezentowały swoje osiągnięcia z gimnastyki artystycznej
pod opieką trenerki - Gabrysi Adamowicz.

Kolejny turnus również obfitował w atrakcje. Odbyły się
między innymi zajęcia muzyczno-ruchowe z Kasią Fiedor.
Dzieci ćwiczyły swoje zdolności rytmiczne oraz ruchowe
pod okiem specjalisty. W ogrodzie Gminnego Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach powstały wspaniałe
dzieła sztuki – niesamowite, bajkowe rysunki na folii.
Dzieciaki odwiedziły druhów z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Iwanowicach, gdzie uczestnicy półkolonii
dowiedzieli się na czym polegają zadania strażaków. Mogły
zobaczyć jak działa specjalistyczny sprzęt ratujący życie
i zdrowie w sytuacjach zagrożenia a także z bliska obejrzeć
wóz strażacki i remizę.

Ostatni turnus półkolonii dzieci spędzały na zajęciach
plastycznych oraz na licznych grach i zabawach
sportowych. Wśród zajęć była zabawa w „Ćwierćland” –
dzieci podzieliły się na 4 drużyny, każda z drużyn wybrała
swój kolor, pisała swój hymn, projektowała flagę i godło.
Dzieci odwiedził niezwykły Gość - Pan Inspektor
Państwowej Inspekcji Pracy, który przypomniał jak
bezpiecznie spędzać czas w gospodarstwie na wsi,
przekazując też dzieciom materiały edukacyjne. W ramach
zajęć plastycznych dzieci poznały technikę pracy z masą
solną.

Na koniec każdego z turnusów każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom i gadżety ufundowane przez Gminę
Iwanowice.
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Fundacja NOViST z Naramy we współpracy z innymi
organizacjami pożytku publicznego: OSP w Naramie,
KGW w Naramie, Fundacją Serce dla Pupila z Michałowic,
LTS NOVI Narama oraz z innym jednostkami: Parafią p.w.
Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie, Zespołem Parków
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Lasami
Państwowymi - Nadleśnictwo Miechów – Goszcza, Eko
miodami i Pasieką Morawskich zorganizowała wakacyjne
przedsięwzięcie skierowane do dzieci i młodzieży z gmin
sąsiadujących: Iwanowice, Zielonki, Michałowice, Skała
pod tytułem EKO Lato z Fundacją NOViST. Głównym
założeniem zadania była ochrona wartości przyrodniczych
oraz walorów krajobrazu, a także poprawa ochrony
przyrody i środowiska na terenie powiatu krakowskiego od
najmłodszych lat. Zadanie było realizowane w ramach
zadania publicznego – ekologia i ochrona zwierząt oraz

ochrona dziedzictwa przyrodniczego i otrzymało
dofinansowanie z Powiatu Krakowskiego.

Całość przedsięwzięcia zaplanowano na tydzień wakacji od
31 lipca do 6 sierpnia. Pierwszego dnia projektu grupa
(składająca się z dzieci i ich rodziców) udała się na
wycieczkę do punktu edukacyjnego w lesie goszczańskim.
W tym dniu wspólnie zrealizowali ścieżkę edukacyjną
„Zostań pomocnikiem leśnika”. Po godzinnym leśnym
spacerze w punkcie edukacyjnym odbyło się ognisko
z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy oraz słodki
poczęstunek od sponsora - firmy Wawel S.A. W kolejnych
dniach uczestnicy zajęć wzięli udział w szeregu warsztatów,
podczas których wykonywali: budki lęgowe dla ptaków,
budki dla pszczół samotnic, wianki z łąkowych kwiatów,
świece z wosku pszczelego. Ponadto odbył się spacer po
naramskim lesie, malowanie w plenerze, spotkanie

Fundacja NOViST z Naramy we współpracy z Katedrą
Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Zamkiem
w Pieskowej Skale zorganizowała przedsięwzięcie
promujące twórczość plastyczną młodych mieszkańców
powiatu krakowskiego. Jest to nowatorski projekt
autorstwa Katarzyny Nogieć, który realizowany jest
w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt
uzyskał dofinansowanie Powiatu Krakowskiego.

W ramach działania pod nazwą „Powiat młodych inspiruje
II – promocja twórczości młodych artystów powiatu
krakowskiego” została zorganizowana druga edycja
konkursu pn. „Pocztówka z Powiatu Krakowskiego”.
Została ona objęta patronatem Starosty Krakowskiego –
Wojciecha Pałki. Konkurs oceniano w czterech grupach
wiekowych: 5-7, 8-11, 12-14, 15-17 lat. W tym roku cieszył
się on ogromnym zainteresowaniem, bowiem rywali-
zowało w nim prawie 300 uczestników. Opiekę
merytoryczną nad przedsięwzięciem sprawowali praco-
wnicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - z prof.
Kingą Łapot-Dzierwą na czele oraz dr Stanisław Dryniak –
artystą, rzeźbiarzem, pracownikiem Wydziału Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Olgierdem
Mikołajskim – historykiem sztuki, kustoszem Muzeum
w Pieskowej Skale, Kariny Znamirowskiej – ilustratorki
książek dla dzieci, Wiesławy Molendy – nauczycielki
edukacji wczesnoszkolnej, instruktorki zajęć plastyczno-
technicznych dla dzieci, Barbary Młodeckiej – nauczycielki
przedszkolnej, członka Podgórskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Sztuk Wszelakich, Karoliny Ziarko – nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej, członka Fundacji NOViST,

Anny Żurek – nauczyciela plastyki, członka Fundacji
NOViST.
Jednym z efektów projektu było stworzenie wystawy na
Zamku w Pieskowej Skale, którą można było zwiedzać
przez cały okres wakacji. Ponadto prace konkursowe
można podziwiać w specjalnym pokonkursowym katalogu,
na kalendarzu i pocztówkach. Powstał również materiał
filmowy podsumowujący całość przedsięwzięcia.
Uroczyste otwarcie wystawy wraz z wręczeniem nagród
miało miejsce 23 lipca 2021 r., gdzie oprócz zaproszonych
laureatów, na Zamku w Pieskowej Skale gościliśmy
przedstawicieli partnerów naszego konkursu. Wśród nich
znaleźli się: Zespół Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Małopolskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie, Euro Trade, Czas
Dzieci.pl, Hejnał Oświatowy, KrakMarfish, Ferrum
budownictwo, Wawel S.A., Video Tina Studio.

Przedsięwzięcie planowane jest jako działanie cykliczne,
które ma odbywać się co dwa lata. Nie da się ukryć, że jest
to jedno z zadań, które znacząco przyczynia się do
promocji młodych talentów oraz buduje więź lokalną
młodego pokolenia, które to poprzez swoją twórczość
promuje swoje miejscowości, gminy i powiat. Zapraszamy
do kolejnych edycji!

Katarzyna Nogieć – Prezes Fundacji NOViST
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W sobotę 21 sierpnia 2021 r. mieliśmy okazję spotkać
się podczas cyklicznie już obywającego się Pikniku
Rodzinnego pn. „Pożegnanie lata” w Zalesiu.

Jak zwykle - zarówno dla młodszych, jak i starszych
uczestników - przygotowano wiele atrakcji. Za
pomocą kilku ruchów ręki i kolorowych farbek do
malowania, animatorzy przenieśli dzieciaki w świat
wyobraźni. Maluchy miały okazję skorzystać również
z dmuchanych zjeżdżalni oraz zasmakować
uwielbianej przez nich waty cukrowej. Ochotnicza
Straż Pożarna z Zalesia przygotowała pokazy
strażackie. Każdy chętny miał możliwość spróbować
swoich sił i zmierzyć się z wyzwaniami jakie mają
w swojej pracy strażacy. Odważni próbowali uporać
się z celem, w który musieli trafić wodą z węża
strażackiego. Oczywiście obowiązkowo ze specjalną
dedykacją dla dzieci odbyła się prezentacja syreny
strażackiej. Dla wszystkich głodnych gospodarze
przygotowywali kiełbaskę z grilla i zimne napoje.
Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna, do
której przygrywał zespół muzyczny „Barwa”.
Podczas wydarzenia każdy uczestnik mógł skorzystać
z okazji zaszczepienia się preparatami Pfizer oraz
Johnson & Johnson.

z życia Gminy • KULTURA I ROZRYWKA •

PIKNIKRODZINNYPOŻEGNANIE LATA
WZALESIU

z czworonożnymi podopiecznymi Fundacji Serce dla
Pupila z Michałowic, gra edukacyjna „Znajdź
i nazwĳ”. Efektem projektu było stworzenie łąki
kwiatowej na działce sąsiadującej z boiskiem LTS
„Novi” Narama oraz umiejscowienie własnoręcznie
wykonanych budek lęgowych w zadrzewieniu wokół
naramskiego kościoła.

To było bardzo aktywne lato w Naramie, dziękujemy
uczestnikom zajęć oraz wszystkim, którzy włączyli
się w realizację projektu, to dzięki Wam takie lokalne
inicjatywy nabierają dodatkowej wartości: integrują
i pokazują, że wspólnymi siłami możemy wiele
zdziałać.

Katarzyna Nogieć – Prezes Fundacji NOViST
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W piątek 3 września w ogrodzie Gminnego Centrum
Kultury i Bibliotek w Iwanowicach odbył się piknik
z okazji pożegnania wakacji. Zabawom i uśmiechom
nie było końca. W programie pikniku znalazły m. in.
biblioteczne warsztaty czytelnicze, ogólnorozwojowe
zajęcia dla dzieci „Czarodziejski kuferek”, zajęcia
plastyczne oraz warsztaty wokalno-rytmiczne. Przez
cały czas do dyspozycji najmłodszych były dmuchańce.
Dla łasuchów czekała bezpłatna wata cukrowa,
cukierki i popcorn. Na miejscu była możliwość
zapoznania się ofertą Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek w Iwanowicach. Pomiędzy zajęciami
odbywały się konkursy dla dzieci. Tego dnia każdy
zainteresowany mógł przy okazji zaszczepić się
przeciwko COVID-19 bez uprzedniej rejestracji.

W niedzielę 29 sierpnia w Biskupicach odbył się piknik
rodzinny. Dla najmłodszych przygotowane zostały
atrakcje takie jak dmuchańce czy malowanie twarzy.
Miłośnicy sportu mieli okazję obejrzeć interesujący
mecz między LKS Orzeł Iwanowice, a Słomniczanką
II. Na scenie pojawiła się Katarzyna Fiedor, która
zachwyciła wszystkich swoim występem wokalnym.
Zwieńczeniem wydarzenia była zabawa taneczna
z zespołem RESPECT. Podczas wydarzenia była
możliwość zaszczepienia się bez uprzedniej rejestracji.

POŻEGNANIEWAKACJI
GCKIBW IWANOWICACH

POŻEGNANIE LATA
WBISKUPICACH
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WIEŻACZYTELNICZA -WYNIKIKONKURSU
GCKIBW IWANOWICACH

KINOLETNIE
GCKIBW IWANOWICACH

Sierpień zdecydowanie był czasem dla miłośników kina
w plenerze. W dwa piątki miesiąca - 13-go oraz 20-go sierpnia br.
spotkaliśmy się na seansach organizowanych w ogrodzie przy
centrum kultury. Emitowano seanse dla dzieci oraz dla dorosłych.
Przed filmem dzieciaki miały okazję we wspólnym gronie pobawić
się w artystów, biorąc udział w zajęciach plastycznych. Tak też
zaczynało się każde spotkanie. Po zakończeniu swoich
artystycznych wyczynów, dzieciaki zasiadały razem w oczekiwaniu
na dedykowany seans. Podczas pierwszego spotkania na ekranie
pojawił się film animowany pn. „Urwis" - pełna przygód
i wyszczekanego humoru opowieść o psie z wyższych sfer, który
musi nauczyć się żyć wśród zwykłych ulicznych Burków i Azorów.
Na kolejnym seansie dzieciaki oglądały bajkę „Śnieżka
i fantastyczna siódemka" - przygodowy film animowany
o Śnieżce, ale nie do końca w tej wersji, którą znamy
z poprzednich wydań. Po zakończeniu kina dla dzieci, wszyscy
dorośli mieli okazję zintegrować się wspólnie podczas
wieczornych seansów. Na ekranie mieliśmy okazję zobaczyć
komedię Maxa Barbakowa pn. „Palm Springs", a także film akcji
"Dżentelmeni" Guy'a Ritchie. Wydarzeniu towarzyszyła piękna
pogoda, a o smakołyki podczas seansów zadbały Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich „Widomianki” z Widomej, za co bardzo
dziękujemy!

Konkurs “Wieża czytelnicza” polegał
na przeczytaniu jak największej ilości
książek. Uczestnicy na ich czytanie
mieli czas od marca do czerwca.
Uczniowie klas I-III otrzymywali po
jednym punkcie za każde kolejne 10
przeczytanych stron oraz za 5 książek
wypożyczonych z biblioteki. Uczniowie

klas wyższych mieli możliwość zdobycia
po jednym punkcie za każde 20
przeczytanych stron i 5

wypożyczeń.

Do konkursu zgłosiło się 7 uczestników z klas I-IV,
w związku z czym zrezygnowaliśmy z podziału na
kategorie wiekowe. Uczestnicy konkursu przeczytali
łącznie 115 książek, co daje łącznie 13784 stron! To
naprawdę imponujący wynik!

Wśród liderów znaleźli się:
• Krzysztof Kaczmarczyk z III klasy ze Szkoły

Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach – 8
książek (4663 strony),

• Nikola Mochalska z klasy II ze Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach – 20
książek (4040 strony),

• Mateusz Maj z klasy IV ze Szkoły Podstawowej
w Sieciechowicach - 15 książek (3209 stron).

Wszystkie dzieci naprawdę mocno się starały i czytały
na potęgę. W związku z tym postanowiliśmy wszystkim
przyznać nagrody.
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EKO-SMYKI

SPOTKANIA ZKSIĄŻKĄ IWARSZTATY
PLASTYCZNE

NAUKAPRZEZ ZABAWĘ - ZAJĘCIA
ANIMACYJNE

Podczas zajęć dzieci utrwaliły swoją wiedzę o ekologii i segregacji odpadów.
Nauczyły się co to jest recycling i w jaki sposób można ponownie wykorzystać
niepotrzebne odpady – np. robiąc zabawkę z pustej plastikowej butelki

Spotkania z książką zostały dedykowane dzieciom w wieku
przedszkolnym. Podczas pierwszego naszego spotkania
dzieci miały okazję zagłębić się bajkę pt. “Groszki”
w formie teatrzyku kamishibai, będącego bardzo ciekawą
alternatywą dla tradycyjnego czytania książek. Po
przeczytaniu opowieści toczyły się dyskusje na temat
bohaterów i przekazu bajki. W czasie kolejnego spotkania
wspólnie czytano książkę pt. “Kolorowy potwór”
autorstwa Anny Llenas. Przy tej okazji poruszono kwestię
uczuć i własnych emocji. Spotkania zakończono krótkim
opowiadaniem relaksacyjnym. Dzieci miały okazję
przekonać się, że z książką można nie tylko uczyć się czy
bawić, ale także spokojnie odpocząć i odprężyć się.

Dzieci najlepiej rozwĳają się poprzez integrację
sensoryczną, czyli poznawanie świata wielozmysłowo.
Wszelkiego rodzaju masy plastyczne dostarczają wielu
doznań i świetnie oddziałują na dziecięcą wyobraźnię. Jeśli
maluchy dodatkowo mogą taką masę stworzyć
samodzielnie, zabawa jest jeszcze bardziej udana. Na
naszych zajęciach zadaniem dzieciaków było m.in.
tworzenie piankoliny. Ponadto dzieci dowiedziały się jak
prostym, domowym sposobem napompować łatwo balon.
W ramach zajęć dzieci tworzyły także gniotki. Dowiedziały
się również co to jest atrament sympatyczny i w jaki sposób
można go stworzyć samodzielnie w domu.

WAKACYJNE ZAJĘCIADLADZIECI
GCKIBW IWANOWICACH



Dożynki w sposób symboliczny kończą żniwa, wieńcząc tym
samym roczny cykl prac polowych. Święto to wyraża
podziękowanie za szczęśliwe zbiory i prośbę o urodzaj
w przyszłych latach. Już od XVI wieku rolnik ścinając
ostatnią kiść zboża, żegnał pole znakiem krzyża i wracał do
domu z wianuszkiem z ostatnich kłosów, uroczyście
obwieszczając tym samym, że zakończył zbiory. Z czasem
wianuszek nazywany plonem zmienił się w wieniec
przyozdobiony kwiatami i owocami. Wieniec święcono
podczas dziękczynnej mszy świętej, a później barwny
korowód niósł go do gospodarza wsi, gdzie uroczyście
świętowano zakończenie prac. Zaszczyt niesienia wieńca
przypadał najlepszej żniwiarce, za którą podążał odświętny
korowód żniwiarzy niosących wyczyszczone i przybrane
w kwiaty kosy i sierpy. Po uroczystościach wieniec
dożynkowy był przechowywany przez zimę, aż nadszedł czas
siewu, wtedy wykruszano z niego ziarno i wsypywano do
worków z ziarnem siewnym.

Obok bochna chleba, wieniec jest najważniejszym symbolem
dożynek, symbolizującym wszystkie plony, które rodzi ziemia
i z których człowiek może korzystać.

Komisja konkursowa w składzie: Robert Lisowski - Wójt
Gminy Iwanowice, Anna Tarko - Sekretarz Gminy
Iwanowice oraz Edward Stopiński - Przewodniczący Rady
Gminy Iwanowice, dokonała rozstrzygnięcia konkursu na
Wieniec Dożynkowy.

W konkursie wzięli udział przedstawiciele miejscowości
z naszej gminy. Każda z nadesłanych prac charakteryzowała
się oryginalnym pomysłem i perfekcyjnym sposobem
wykonania.

Komisja biorąc pod uwagę następujące kryteria
• trudność i pracochłonność wykonania,
• wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, technika

wykonania, materiał, kształt, kolor, kompozycje),
• bogactwo użytych elementów (różnorodność zbóż,

owoców, warzyw, ziół),
przyznała następujące miejsca:

• I miejsce - Sołectwo Celiny
• II miejsce - Sołectwo Domiarki
• III miejsce - KGW Władysław oraz KGW Widoma
• wyróżnienie - KGW Grzegorzowice, Sołectwo

Maszków, KGW Sułkowice oraz Sołectwo Zalesie.

W głosowaniu o Nagrodę Publiczności dwa wieńce miały
zdecydowaną przewagę nad pozostałymi:

• wieniec KGW Sułkowice 590 głosów
• wieniec KGW Władysław 570 głosów.

Decyzją Komisji obydwa te wieńce zasługują na docenienie
i tym samym otrzymują Nagrody Publiczności.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
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KONKURSNAWIENIECDOŻYNKOWY
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CELINY

WŁADYSŁAW WIDOMA

SUŁKOWICE GRZEGORZOWICE

ZALESIE MASZKÓW

DOMIARKI
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PREMIEROWAPREZENTACJA
KSIĄŻKIKUCHARSKIEJ GOSPODYŃGMINY IWANOWICE

W niedzielę 26 września br. odbyła się promocja Książki
Kucharskiej Gospodyń Gminy Iwanowice.

W programie wydarzenia znalazły się między innymi:
stoły regionalne przygotowane przez Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich, pokaz kuchni staropolskiej (wraz z
degustacją) prowadzony przez Tomasza Boreckiego -
uczestnika VII edycji programu MasterChef Polska. Tego
dnia odbyło się również wystąpienie lokalnych
gawędziarzy - p. Marty Komasary oraz Ewy Drożniak.
Dzieci z grupy baletowej przygotowały specjalny występ
dla przybyłych gości. Część artystyczną uświetnił występ
wokalny Katarzyny Fiedor. Dla pań z Kół Gospodyń
Wiejskich został przygotowany quiz wiedzy kulinarnej,
który wygrała reprezentantka z Przestańska. Podczas
wydarzenia odbył się pokaz carvingu, czyli sztuki
rzeźbienia w warzywach i owocach. Do dyspozycji
najmłodszych gości przygotowane zostały dmuchańce.
Podczas wydarzenia każdy miał możliwość skosztować
domowych przetworów wprost z ekologicznych upraw
oraz pysznych miodów z pasieki.

Żerkowice

Zalesie

Władysław Widoma



Lesieniec
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Narama

Poskwitów Nowy

Poskwitów Stary

Przestańsko

Sułkowice

Krasieniec Zakupny

Krasieniec Stary

Iwanowice

Grzegorzowice

Damice

Celiny

z życia Gminy • KULTURA I ROZRYWKA •



z życia Gminy • KULTURA I ROZRYWKA •

38 | Głos Iwanowic

W dniach 5-7 sierpnia 2021 r. w Bukowinie Tatrzańskiej
w ramach Festiwalu Folkloru Polskiego 55. „Sabałowych
Bajań” odbył się Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy,
Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów
Weselnych, w którym udział wzięły mieszkanki naszej
gminy - Pani Marta Komasara z Celin oraz Pani Ewa
Drożniak z Maszkowa.

Pani Marta zdobyła I miejsce w Konkursie
Gawędziarzy wraz z Dużą Spinką Góralską
i nagrodą pieniężną w wysokości 700 zł.
Ponadto Pani Marta została wyróżniona

nagrodą specjalną imienia prof. dr. hab. Józefa Bubaka,
w postaci dyplomu dla szczególnie zasłużonego
gawędziarza kultywującego gawędę swojego regionu.

Pani Ewa również została doceniona przez
Jury. Zdobyła II miejsce wraz z nagrodą
pieniężną w wysokości 500 zł w Konkursie
Śpiewu Solowego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dziękujemy za pielęgnowanie i rozpowszechnianie
regionalnych tradycji.

W ostatnią niedzielę sierpnia w Kościele w Sieciecho-
wicach odbyły się Dożynki Parafialne organizowane przez
Grzegorzowice Wielkie. W przygotowaniu tego
wspaniałego święta plonów, które obchodzone jest
corocznie na zakończenie żniw, uczestniczyło między
innymi KGW Grzegorzowianki. Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich wykonały piękny wieniec z plonów (złożony
później w tut. Kościele), śpiewały pieśni przy
akompaniamencie muzyków Łukasza i Pawła. Do kościoła
przywieziono wieniec pięknie ubraną przyczepą wraz
z eskortowaną stworzoną przez wóz strażacki OSP
z Grzegorzowic. Uroczystą mszę odprawił ks. Proboszcz
wraz z ks. Wojciechem. Tradycyjnie przed kościołem, po
mszy, panie z KGW podzieliły się z wszystkimi zebranymi
dożynkowym chlebem. W przygotowaniu tej uroczystości
pomagali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Grzegorzowic. Oprawę muzyczną zapewniła lokalna
Orkiestra Dęta „Hejnał” z Sieciechowic. Wesołe
przyśpiewki rozgoniły deszcz i wyszło piękne słońce.
Podczas wydarzenia nie brakło małych Krakowianek
i Krakowiaków. To ludowe święto, które jest
podziękowaniem za ukończone żniwa, jest kultywowane
w naszym regionie od setek, o ile nie od tysięcy lat.
Dożynki przygotowywane przez mieszkańców
Grzegorzowic Małych i Wielkich przyciągają co roku
coraz więcej osób do pomocy. Nie brak również
przychylnej publiczności. Bardzo duży wpływ na
pielęgnowanie tej tradycji ma Koło Gospodyń Wiejskich
z Grzegorzowic. Serdecznie im za to dziękujemy.

DOŻYNKI PARAFIALNEWSIECIECHOWICACH
KGWGRZEGORZOWICE

NIEZASTĄPIONAREPREZENTACJAGMINY IWANOWICE
„SABAŁOWEBAJANIA”WBUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ



„INNOWACYJNAMAŁOPOLSKA - TRADYCYJNEPOTRAWY
REGIONALNE” –NAGRODADLAKREATYWNYCHKOBIETKRASIEŃCA

STYLOWASENIORKA
BARBARANOGIEĆ Z GRZEGORZOWIC

We wtorek - 24 sierpnia 2021 r. - w Racławicach w gm.
Jerzmanowice-Przeginia odbył się etap powiatowy
konkursu "Innowacyjna Małopolska - tradycyjne potrawy
regionalne", który organizowany jest przez Małopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wydarzenie odbyło się
w Karniowicach. Swoje produkty i potrawy
zaprezentowali producenci przetworów spożywczych oraz
koła gospodyń z terenu powiatu krakowskiego. Naszą
Gminę w konkursie reprezentowały Panie z Koło Gospo-
dyń Wiejskich "3K - Kreatywne Kobiety Krasieńca",
zajmując II miejsce w kategorii „Danie kulinarne” oraz III
miejsce w kategorii ”Produkt lokalny”.

Podczas tegorocznych, VII Senioraliów w Krakowie,
odbył się pokaz mody Stylowych Seniorów – laureatów
ogólnopolskiego konkursu magazynu „Głos Seniora”. Do
udziału w pokazie zaproszona została p. Barbara Nogieć
z Grzegorzowic reprezentując Gminę Iwanowice.
Serdecznie gratulujemy!
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„BABSKIE LATO” -NABOGATO!
KGW IWANOWICE

Koło Gospodyń Wiejskich w Iwanowicach jeszcze w 2020
roku otrzymało grant z Fundacji Banku BNP Paribas na
organizację wydarzenia dedykowanego kobietom. Bank
świadomie i mądrze wspiera organizacje pozarządowe,
które identyfikują i rozumieją problemy nierówności,
wykluczenia społecznego osób starszych, a także działania
na rzecz promowanie przedsiębiorczości i roli kobiet.

Pomysł i inicjatywa na to wydarzenie wynikały z potrzeby
działania dla innych mieszkanek Gminy Iwanowice.
Członkinie KGW z Iwanowic chcą mówić o problemach
z jakimi borykają się współczesne kobiety w każdym

wieku. Chcą poprzez takie spotkania dostarczać im nowej,
cennej wiedzy o odżywaniu się, o pielęgnacji ciała,
o sposobach na wdrożenie nawyku ćwiczeń do swojego
codziennego życia.

Aby przekuć motywację w czyn, zorganizowano cykl
spotkań pn. „Babskie Lato”. Dnia 13 oraz 20 sierpnia br.
odbyły się warsztaty z psychodietetykiem - mgr Anną
Przebindą - która opowiedziała o tym, jak świadomie
wybierać to, co zdrowe oraz o tym jak zmienić nawyki
żywieniowe, aby poczuć się lepiej w swoim ciele. Tuż po
sesji na temat odżywiania wszystkie panie miały okazje do
spotkania z konsultantkami znanej marki kosmetycznej.
Ochotniczki miały możliwość testowania kosmetyków do
codziennej pielęgnacji ciała i makĳażu. Na koniec dla
chętnych uczestniczek spotkania dostępna była sesja
pilatesu - czyli treningu, który sprzyja wzmocnieniu,
rozciągnięciu i uelastycznieniu mięśni.

Dla kobiet biorących udział w wydarzeniach
przygotowano upominki – m. in. zestawy kosmetyków,
gadżety z logotypem KGW Iwanowice oraz książki
kulinarne. Jak same mówią - wierzą w to, że to nie ostatnie
takie spotkanie i że będzie to odpowiedni impuls do
mobilizacji społeczności lokalnej i na tym nie poprzestaną.
W kolejnych działaniach planują zorganizować wieczorki
dla osób starszych i samotnych, warsztaty krawieckie
i kulinarne. Trzymamy kciuki za ich realizację.
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16 września br. Seniorzy z gminy Iwanowice wybrali się do
Krakowa, gdzie miały miejsce VIII Międzynarodowe
Senioralia organizowane przez Głos Seniora oraz
Stowarzyszenie Manko. Uroczystość rozpoczęła się mszą
w intencji Pogodnej Jesieni Życia w Kościele Mariackim
po zakończeniu Eucharystii Seniorzy na czele z Prezesem
Głosu Seniora - Łukaszem Salwarowskim - ruszyli ulicami
miasta w paradzie „Senior ma Moc”, który prowadził
z Rynku Głównego do Parku Jordana. Tam czekała dalsza
część Senioraliów, gdzie miały miejsce liczne atrakcje
i wykłady edukacyjne (na temat zdrowia, bezpieczeństwa,
polityki senioralnej oraz aktywizacji seniorów). Seniorzy
mogli także skorzystać z bezpłatnych badań oraz
konsultacji lekarskich. Na stoisku Bezpieczny Senior
Głosu Seniora w ramach kampanii „Stop manipulacji, nie
daj się oszukać”, seniorzy mogli zapoznać się
z najnowszymi metodami oszustw, a dla lepszego zdrowia

kupić zakwas z buraków Głosu Seniora. Na uczestników
Senioraliów czekały również m. in. stoiska Urzędu Miasta
Krakowa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, a także licznych firm
oferujących atrakcyjne zniżki dla posiadaczy
Ogólnopolskiej Karty Seniora. Podczas wydarzenia
o smakołyki dbały m. in. panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z Gminy Iwanowice. Część rozrywkowa wydarzenia
składała się z licznych występów artystycznych zespołów
seniorskich, wspaniałego koncertu Alexandra Martineza,
konkursów z nagrodami, Pokazu Mody Stylowych
Seniorów – laureatów ogólnopolskiego konkursu Głosu
Seniora oraz „Międzypokoleniówki” z DJ Wiką, która
swoim niezwykle energicznym repertuarem efektywnie
bawiła wszystkich seniorów - a ci nie szczędzili sił na
wspólną zabawę!

VIIIMIĘDZYNARODOWESENIORALIAWKRAKOWIE

KLUBYSENIORAWGMINIE IWANOWICE

Seniorzy z klubów seniora w Damicach, Władysława
i Poskwitowa uczestniczyli w kilku bardzo ciekawych
wycieczkach zorganizowanych w ramach dofinansowania
Gminy Iwanowice. Wszystkie wyjazdy były bardzo udane
uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze wspólnie
spędzonego czasu oraz możliwości odwiedzenia wielu

ciekawych miejsc podczas zwiedzania Wrocławia,
Sandomierza, Zakopanego, Tyńca i Zalipia. Natomiast
seniorzy z Poskwitowa Nowego w dalszym ciągu
w ramach przyznanych środków rozwĳają swoją
aktywność ruchową.

Beata Kaczka
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Najbardziej utytułowanymi sportowcami w historii gminy
Iwanowice są bracia Marian Wieczorek, Krzysztof
Wieczorek i świętej pamięci Wacław Wieczorek. Sportem,
w którym bracia osiągnęli najwyższe światowe laury jest
latanie precyzyjne i rajdowe. Od kilku pokoleń rodzina
Wieczorków, z której wywodzą się mistrzowie lotnictwa
zamieszkuje w Widomej.

Najstarszy z braci - Marian Wieczorek ur. 1954 r. -
rozpoczął karierę pilota w 1971 r. w Aeroklubie
Krakowskim. Był on także instruktorem. Wielokrotnie
odnosił sukcesy w mistrzostwach rajdowo-nawigacyjnych
w lataniu precyzyjnym i lotach na szybowcach. Był także
pilotem PLL Lot oraz PLL Lot Polish Airlines, gdzie był
kapitanem między innymi Boeinga 737 Dreamline.
W swojej karierze pilotował między innymi lot papieża
Franciszka w 2016 roku. Karierę pilota Marian Wieczorek
zakończył w 2019 roku na lotnisku w Balicach, gdzie z tej
okazji przygotowano specjalny salut wodny dla
zasłużonego kapitana. Z racji przetarcia szlaków lotnictwa
w rodzinie Marian jest zwany przez jego członków
żartobliwie „Nadwieczorkiem”. Zainspirował on bowiem
braci pasja lotnictwa. W ślady Mariana Wieczorka poszła
jego córka Barbara, która także jest pilotem.

BratemMariana byłWacławWieczorek, który urodził się
1958 roku w Słomnikach. Od 1974 roku należał do
Aeroklubu Krakowskiego oraz był Członkiem Hono-
rowym Aeroklubu Polskiego.

Był pilotem szybowcowym oraz samolotowym, ale
i również instruktorem - jak brat. W 1991 r. Krzysztof
zdobył pierwszy tytuł Mistrza Polski w lataniu. Osiągnięcie
to powtórzył w 1996 i 1998 roku.

Odnosił spektakularne sukcesy w konkursach
międzynarodowych. W konkurencji latania rajdowego
indywidualnie zdobył w 1991 roku brązowy medal.
W 1994 roku w tej samej kategorii zdobył złoty medal
w Mistrzostwach Europy, a w 1995 r. zdobył trzecie
miejsce w Mistrzostwach Świata.

Start w Mistrzostwach świata w 2000 r. przyniósł
Wieczorkowi złoty medal indywidualnie oraz srebrny
w kategorii drużynowej. W 2009 roku w tych samych
zawodach zdobył drugie miejsce w kategorii indywidualnej
oraz złoty medal drużynowo.

Wacław Wieczorek brał także udział w zawodach
w lataniu precyzyjnym, w 1996 zdobywając złoty medal
podczas Mistrzostw Świata. W tej konkurencji zdobył
także złoty medal indywidualnie w Mistrzostwach Świata
w 1999 roku, srebrny medal indywidualnie
w Mistrzostwach Świata w 2001 r. Oraz na Mistrzostwach
Europy w 2002 r. Rok 2005 przyniósł podwójny złoty
medal w Mistrzostwach Europy, indywidualne
i drużynowo.

W Mistrzostwach Świata Wacław Wieczorek regularnie
stawał na podium. W 1990 roku zdobył w rywalizacji
o najwyższy tytuł brązowy medal indywidualnie. W 1994 r.
Zdobył w Mistrzostwach Świata srebrny medal
indywidualnie. W 2001 r. został indywidualnie Mistrzem
Europy. W Mistrzostwach Świata w 2004 r. zdobył
brązowy medal indywidualnie oraz złoty medal
drużynowo.

W 2008 r. w tych samych zawodach zajął srebrny medal
indywidualnie oraz taki sam medal drużynowo. Wacław
Wieczorek był łącznie dwudziestokrotnym medalistą
Mistrzostw Świata i Europy.

W biografii zawodowej pilota, należy odnotować fakt że
był on pilotem Ojca Świętego Benedykta XVI podczas
papieskiej pielgrzymki do Polski w 2006 r.

Zapewne kpt. Wacław Wieczorek powtórzyłby zdobycie
jeszcze wieku tytułów z wymienionej powyżej listy, gdyby
nie nagła śmierć w Grodzisku Mazowieckim (gdzie
mieszkał) w roku 2011. Odejście kpt. było wielkim
zaskoczeniem i ciosem dla polskiego sportu lotniczego.
W trakcie ostatniego pożegnania oprawę nad lotniskiem
zapewniły wojskowe Iskry oraz samoloty PLL LOT.
W dniu pogrzebu Wacław Wieczorek został pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Synem Wacława jest Michał Wieczorek, który idąc
śladami ojca, jest pilotem linii Ryanair i odnosi najwyższe
sukcesy w zawodach lotniczo-sportowych w świecie
i Europie.

Krzysztof Wieczorek urodził się w 1961 r.
w Słomnikach. Brat Wacława, którego pasje podzielił.
Krzysztof jest pilotem liniowym i sportowym, a także
archeologiem.

MISTRZOWIE LOTNICTWAZWIDOMEJ
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Zawodowo jest kapitanem - pilotem PLL LOT, gdzie
pilotuje samoloty Embraer. Podobnie jak brat, Krzysztof
jest członkiem Aeroklubu Krakowskiego. Krzysztof
Wieczorek jak brat Wacław zdobył liczne trofea krajowe
i międzynarodowe. Obaj bracia startowali między innymi
w samolotowych rajdowo-nawigacyjnych mistrzostwach
świata w 1997 i 1999 roku, gdzie wywalczyli złote medale,
w których Wacław był pilotem, a Krzysztof nawigatorem.

Krzysztof Wieczorek wywalczył łącznie 19 najwyższych
medali w konkurencjach indywidualnych. Był także
doceniany lokalnie razem z bratem Wacławem, a w 1995
i 2002 roku jako laureat Nagród Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa w dziedzinie sportu. Pasją
Krzysztofa jest także archeologia lotnicza, której poddał
się tak dogłębnie, że w 2005 r. ukończył archeologiczne
studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego. W 2010 był członkiem ekspedycji
naukowej o nazwie Prospekcja lotnicza-Małopolska 2010,
w której celem było nakręcenie pierwszych kadrów filmu
o archeologii lotniczej. Synami Krzysztofa Wieczorka są
Kamil i Szymon, także wybitni piloci i triumfatorzy wielu
zawodów.

Wiele fotografii, dyplomów, medali oraz pucharów
zdobytych przez rodzinę Wieczorków zostało
przekazanych do Muzeum Regionalnego w Iwanowicach.

Stefan Tochowicz

Zespół „Słoneczne Promyki” z Iwanowic został założony
w 1999 r. przez nauczycielkę tutejszej szkoły - Panią
Elżbietę Żórawską-Dobrowolską oraz jej męża hr.
Bochenek-Dobrowolskiego. Składał się z uczniów klas
I-III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Iwanowic.
Uczniowie tańczyli, śpiewali, recytowali wiersze, grali na
różnorodnych instrumentach muzycznych. Pamiątkowe
fotografie z występów, artykuły z prasy, opisy występów
zostały zgromadzone, usystematyzowane i opracowane
przez wieloletnią opiekunkę zespołu Elżbietę Żórawską-
Dobrowolską. Zespół występował m.in. w Domu Pomocy
Społecznej im. Anny i Ludwika Helclów, w Domu
Spokojnej Starości przy ul. Zielonej w Krakowie oraz
w Domu Dziecka w Sieborowicach.

Cała dokumentacja dotycząca zespołu, przekazana została
przez Elżbietę Żórawską-Dobrowolską 7-go września
2021 roku do zbiorów biblioteki, działającej w ramach
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
Zainteresowanych i byłych członków zespołu zapraszamy
do biblioteki w Iwanowicach na chwilę wspomnień
i refleksji nad zamkniętymi w czasie chwilami.

„SŁONECZNEPROMYKI” Z IWANOWIC
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